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Ryggsystem



Invacare Matrx® Ryggsystem

Invacare Matrx® Elite rygg

Standard 
Bredd 305 mm – 505 mm

Höjd 255mm, 305mm, 355mm, 405mm, 
455mm, 505mm

Max brukarvikt 136 kg

Standard -76 mm djup 
form

Bäcken-/ svankstöd

Invacare Matrx Elite ryggen är utformad för att 
ge optimalt stöd och support i rullstolen. Den 
attraktiva, lätta designen är tänkt för den mer aktiva 
brukaren.

Fördelar och tekniska data

Överdrag:
•  Överdimensionerat överdrag/ skum för att ge 

extra skydd och komfort 
•  Fuktbeständigt, ångandas 
•  Inkluderar ett löst svankstöd i skum 

 
Monteringsbeslag
•  Monteringsbeslaget monteras och justeras på 

några minuter- justeringar kan göras medan 
brukaren sitter i rullstolen

•  Easy set, 2-delat eller fasta beslag, finns 
tillgängliga

•  Hänvisning till sidan med monteringsbeslag

 
Ryggskal
•  Modernt och luftigt ryggskal
•  Låg vikt –de flesta modeller väger under 1,36 kg

 
Bäcken-/ svankstöd
•  Inkluderar ett löst skumstöd för support

Med antalet nya produkter inom sittande och positionering 
som finns tillgängliga idag är det naturligt att välja de 
produkter som känns bekanta och som kan skapa en 
lösning.

Vårt nya ryggsystem Invacare Matrx ger dig en lösning som 
effektivt uppfyller ett brett utbud för brukarnas behov.

Då utvecklingen inom sittande och positionering går framåt 
är Invacare ś motto - innovation och kvalitet samt inte minst 
hög bibehållen komfort.



Invacare Matrx Elite TR Rygg

Djup 
Bredd 410, 435, 460, 485, 510 mm
Höjd 410 mm, 460 mm, 510 mm

Max brukarvikt 136 kg

75 mm djup form Bäcken-/ svankstöd

Elite TR är speciellt designat för rullstolar med ryggtilt och/eller sitstilt.

Elite TR är större och har extra mjukt skuminlägg, vilket ger extra komfort och stöd omkring 
skulderområdet när man använder  ryggtilt och/eller sitstilt.

Fördelar och tekniska data

Skum
• Det överdimensionerade mjuka 

skummet ovanpå den fasta och 
stödjande skumkärnan ger extra 
avlastning och komfort

• Fuktbeständigt överdrag som 
ångandas.

Monteringsbeslag
• Monteringsbeslagen monteras 

och justeras enkelt och lätt. 
Efterjusteringar kan göras med 
användaren kvar i stolen.

• Välj mellan Easyset eller delade 
fästen.

• För mer information se på sidan 
med monteringsbeslag

Ryggskal
• Modernt och luftigt ryggskal av 

aluminium som ger extra stöd 
omkring skulderområdet. 

• Adapter till huvudstöd medföljer 
som standard.

Bäcken/svankstöd
• Som standard ingår alltid ett extra 

bäcken/svankstöd i skum



Invacare Matrx Elite rygg Djup

Djup 
Bredd 355 mm - 505 mm
Höjd 305 mm, 405 mm 455 mm, 505 mm 

Max brukarvikt 136 kg

Djup -152 mm djup form Bäcken-/ svankstöd

Invacare Matrx Elite rygg Djup är utformad med lateralt bålstöd och att samtidigt tillåta fritt 
utrymme för skulderblad och höfter. Den perfekta passformen erbjuder stöd och stabilitet för att 
underlätta aktivitet.

Fördelar och tekniska data

Överdrag
•  Överdimensionerat överdrag/ 

skum för att ge extra skydd och 
komfort 

•  Fuktbeständigt, ångandas 
•  Inkluderar ett löst svankstöd i 

skum 

Monteringsbeslag
•  Monteringsbeslaget monteras 

och justeras på några minuter- 
justeringar kan göras medan 
brukaren sitter i rullstolen

•  Easy set, 2-delat eller fasta beslag 
finns tillgängliga

•  Hänvisning till sidan med 
monteringsbeslag

Ryggskal
•  Modernt och luftigt ryggskal
•  Låg vikt –de flesta modeller väger 

under 1,81 kg

Bäcken-/ svankstöd
•  Inkluderar ett löst skumstöd för 

support



Tillbehör Matrx Elite ryggsystem – Bålstöd

Tillbehör

Höjdjusterbart Swing 
away bålstöd

Erbjuder ytterligare 76 
mm höjdjustering (högre 
eller lägre) i relation 
till monteringsskåran 
Monteras på insidan 
av ryggskalet utan att 
påverka justeringen av 
sittdjup/-vinkel. Enkel 
tryckknapp för att 
svänga bort bålstödet. 
Finns i 4 dynstorlekar.

 1544798 (vä) eller 
1544799 (hö) 
Ett komplett 
höjdjusterbart swing 
away bålstöd för vänster 
eller höger sida.

Fasta bålstöd

Justerbar höjd 64 
mm på ryggplattan. 
Monteras på insidan 
av ryggskalet utan att 
påverka justeringen av 
sittdjup/-vinkel. 
Finns i standardstorlek 
HxB 127 x 191 mm.
Barn storlek HxB 76 x 
140 mm

Fasta höjdjusterbara 
bålstöd

Erbjuder ytterligare 76 
mm höjdjustering (högre 
eller lägre) i relation till 
monteringsskåran

  1545169 (vä) eller 
1545170 (hö) 
Ett komplett fast 
höjdjusterbart bålstöd 
för vänster eller höger 
sida.

Swing –away

Justerbar höjd 64 
mm på ryggplattan. 
Monteras på insidan 
av ryggskalet utan att 
påverka justeringen av 
sittdjup/-vinkel. 
Enkel tryckknapp för att 
svänga bort bålstödet. 
Finns i 4 dynstorlekar. 
Svänger hela vägen 
bakom ryggen. Kommer 
inte i konflikt med 
svängbara armstöd.

Ett komplett Swing-away 
bålstöd  för vänster eller 
höger sida.

Huvud-/ 
nackstödsadapter

Tillåter att huvud-/ 
nackstödet monteras 
direkt på Invacare Matrx 
Elite ryggar
3 storlekar
• Small 1544189  För 

montering av huvud-/ 
nackstöd till Elite ryggar 
bredd 310 mm 

• Medium 1544188  För 
montering av huvud-/
nackstöd till Elite ryggar 
bredd 330 - 430  mm 

• Large 1544187  För 
montering av huvud-/ 
nackstöd till Elite ryggar 
bredd 460 - 510 mm 

Huvud-/ nackstödsdyna 
komplett med stag

1545274
•  Multiaxel som är 

justerbar
•  Pivotkula för 

justering av 
huvudstöddyna

•  Djupjusterbar 
genom en horisontel 
glidskena

•  Dynstorlek 254 mm

Bålstödsdynor

Att användas tillsammans 
med swing away och 
höjdjusterbara swing away 
(passar till Elite ryggar)

 1544292 Extra small 
(st) HxB 82,5 x108 mm
 1544291 Small (st) 
HxB 89 x 133 mm
 1544239  Medium (st) 
HxB 95 x146 mm
 1544238 Large (st) 
HxB 108 x165 mm

Extra Small

Small

Medium

Large

Förstärkt håltagning för 
huvudstöd 

Matrx PB och Elite-
ryggarna har förborrade 
hål samt ett utklippt 
område på överdraget för 
att  enkelt kunna montera 
på huvudstöd.
Detta förhindrar 
överdraget från att 
fransa sig samtidigt 
som det är enkelt att ta 
av överdraget vid tvätt 
utan att behöva ta bort 
huvudstödsadaptern.

 1545167 Ett komplett standard 
bålstöd vänster HxB 127x191 mm
 1545168 Ett komplett standard 
bålstöd höger HxB 127x191 mm
 1545172 Ett komplett litet bålstöd 
vänster HxB 76 x 140 mm
 1545225 Ett komplett litet bålstöd 
höger HxB 76 x 140 mm



Invacare Matrx Posture Back rygg

Standard 
Bredd 355 mm, 405 mm, 430 mm, 455 mm, 

505 mm
Höjd 305mm, 405mm, 505mm

Max brukarvikt 136 kg

Standard -127 mm djup 
form 

Bäcken-/ svankstöd

Invacare Matrx Posture back rygg är utformad för att ge stöd och support. Det omfattande 
utbudet av storlekar erbjuder optimalt stöd och komfort till en mängd olika användare.

Fördelar och tekniska data

Skum
•  Formgjutet skum överlappat runt 

kanten på skalet för skydd och 
maximal komfort 

Överdrag
•  Fuktbeständigt, ångandas 
•  Finns även i svart

Bäcken-/ svankstöd
•  Inkluderar ett löst skumstöd för 

support

Ryggskal
•  Format skal (standard och 

djup) ger kroppen stöd och 
positionering

•  Tåliga och lätta ABS-skal 
inkluderar en inbyggd platta för 
huvud/nackstödets infästning

Monteringsbeslag
•  Monteringsbeslaget monteras 

och justeras på några minuter 
– justeringar kan göras medan 
brukaren sitter i rullstolen.

•  Easy set, 2-delat eller fasta beslag 
finns tillgängliga

•  Hänvisning till sidan med 
monteringsbeslag

Tunga brukare 
Bredd 505 mm, 560 mm, 610 mm
Höjd 405mm, 505mm

Max brukarvikt 227 kg

Extra bred
Bredd 610 mm – 760 mm
Höjd 405mm, 505mm

Max brukarvikt 227 kg



Invacare Matrx Posture back rygg

Djup -178 mm djup form Bäcken-/ svankstöd

Invacare Matrx Posture back rygg är utformad för att mer ökat stöd och support. Erbjuder 
samma fördelar som Posture Back standard men med en djupare form.

Fördelar och tekniska data

Skum
•  Formgjutet skum överlappat runt 

kanten på skalet för skydd och 
maximal komfort 

Överdrag
•  Fuktbeständigt, ångandas 
•  Finns även i svart

Bäcken-/ svankstöd
•  Inkluderar ett löst skumstöd för 

support

Ryggskal
•  Format skal (standard och 

djup) ger kroppen stöd och 
positionering

•  Tåliga och lätta ABS skal 
inkluderar inbyggd platta för 
huvudstödets infästning

Monteringsbeslag
•  Monteringsbeslaget monteras 

och justeras på några minuter 
– justeringar kan göras medan 
brukaren sitter i rullstolen.

•  Easy set, 2 delat eller fasta beslag 
finns tillgängliga

•  Hänvisning till sidan med 
monteringsbeslag

Djup
Bredd 355 mm, 405 mm, 430 mm, 455 mm, 

505 mm
Höjd 305mm, 405mm, 505mm

Max brukarvikt 136 kg

Tunga brukare
Bredd 505 mm, 560 mm, 610 mm
Höjd 405mm, 505mm

Max brukarvikt 227 kg

Extra bred
Bredd 610 mm – 760 mm
Höjd 405mm, 505mm

Max brukarvikt 227 kg



Invacare Matrx monteringsbeslag

Invacare Matrx monteringsbeslag Easy Set - enkla att montera och justera på bara några minuter. 
Alla justeringar kan göras när brukaren sitter i stolen.

Fördelar och tekniska data

•  Snabbkoppling för att enkelt 
kunna ta bort ryggdynan

•  Steglös justering av djupet 102 
mm, vinkel (40°) och rotation

•  Passar till 19 mm och 25 mm 
ryggrör

•  Justeras att passa stolar som är 
25 mm smalare upp till 25 mm 
bredare

31 cm

31-51 cm - Actual User Measurement

51 cm

25 cm

51 cm 

36 cm 

41 cm 

46 cm 

31 cm

36 cm

51 cm

36-51 cm - Actual User Measurement

31 cm

51 cm 41 cm 

61 cm 51 cm 

Modeller

Invacare Matrx 
ryggdynor: Elite, Elite 
djup Posture back och 
Posture back djup är 
kompatibel med Easy Set.

Höjder

Olika rygghöjder finns 
tillgängliga för att ge 
stöd på olika nivåer.

Bredder

Ryggbredder från 280 
mm - 735 mm finns 
tillgängliga för att ge 
exakt stöd för varje 
brukare.

Invacare Matrx  
Elite Rygg

Invacare Matrx  
Elite Rygg - Djup

Invacare Matrx  
PB Rygg

Invacare Matrx  
PB Rygg - Djup

31 cm

31-51 cm - Actual User Measurement

51 cm

25 cm

51 cm 

36 cm 

41 cm 

46 cm 

31 cm

36 cm

51 cm

36-51 cm - Actual User Measurement

31 cm

51 cm 41 cm 

61 cm 51 cm 

31 cm

31-51 cm - Actual User Measurement

51 cm

25 cm

51 cm 

36 cm 

41 cm 

46 cm 

31 cm

36 cm

51 cm

36-51 cm - Actual User Measurement

31 cm

51 cm 41 cm 

61 cm 51 cm 

Elite Back

Posture Back

Formdjup

Välj mellan 4 olika djup 
för att få ett optimalt 
stöd.

Invacare Matrx  
Elite Rygg

Invacare Matrx  
Elite Rygg - Djup

Invacare Matrx  
PB Rygg

Invacare Matrx  
PB Rygg - Djup

80 mm formdjup 160 mm formdjup

130 mm formdjup 180 mm formdjup

Tillbehör - Monteringsstift

Standard - monteringsstift

Standard monteringsstift (inkluderat 
i alla Matrx PB/ Elite ryggar) tillåter 
Invacare Matrx PB ryggar att passa 
till stolar 25 mm smalare eller till 
stolar med samma bredd. Tillåter Elite 
ryggar att passa till stolar med samma 
bredd.

Förlängda 
monteringsstift

Förlängda 
monteringsstift 
(inkluderat i alla Matrx 
PB/ Elite ryggar) tillåter 
Invacare Matrx PB och 
Elite ryggar att passa till 
25 mm bredare stol.

Extra långa monteringsstift

Speciallånga monteringsstift 
tillgängliga för Invacare Matrx PB & 
Elite (ej tillgänglig för Tunga brukare 
PB ryggar) Tillåter ryggen att passa till 
stolar up till 50 mm bredare.



Djup 

Justering med 50 mm 
framför ryggrören.

Vinkel

Justering av ryggvinkel 
20° framåt.

Vinkel

Justering av ryggvinkel 
20° bakåt.

Rotation

Ryggen kan roteras för att anpassa/stötta bäcken-/ bålrotation.

Justering Easy Set monteringsbeslag

Djup

Justering med 50 mm 
bakom ryggrören.

Fasta monteringsbeslag 
för att spara plats

•  Ej avtagbar
•  Krävs verktyg för att 

ta bort ryggen från 
rullstolen

•  Sparar utrymme ur 
bredd-perspektiv

•  Fullt justerbar

2-delat 
monteringsbeslag

•  Kan användas vid 
ryggbåge i trånga 
utrymmen eller vid 
bakom påliggande 
körhandtag

•  Rekommenderas inte 
till tunga brukare 
ryggar

Monteringsbeslag Etac 
Cross

Monteringsbeslag som 
gör det möjligt att 
montera Matrxryggar på 
Etac Cross. 

Alternativa förslag av monteringsbeslag

Monteringsbeslag Easy 
Set - Tunga brukare

•  Standard till tunga 
brukare PB rygg

•  Rekommenderas till 
brukare över 136 kg, 
vid spasticitet eller 
hårt slitage



Invacare Matrx Elite rygg
Rygghöjd 255 mm, 305 mm, 355 mm (Finns i 305 mm, 330 mm, and 355 mm bredd), 405 mm, 455 mm, 505 mm

Bredd 305 mm 330 mm 355 mm 380 mm 405 mm 430 mm 455 mm 480 mm 505 mm
A- Yttermått 250 mm 260 mm 320 mm 340 mm 370 mm 390 mm 420 mm 445 mm 470 mm
B- Innermått 215 mm 240 mm 290 mm 320 mm 340 mm 370 mm 390 mm 420 mm 445 mm
C- Formdjup 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm

Invacare Matrx Elite rygg djup
Rygghöjd 305 mm, 405 mm, 455 mm, 505 mm

Bredd 355 mm 380 mm 405 mm 430 mm 455 mm 480 mm 505 mm
A- Yttermått 330 mm 355 mm 380 mm 405 mm 430 mm 455 mm 480 mm
B- Innermått 290 mm 320 mm 340 mm 370 mm 390 mm 420 mm 445 mm
C- Formdjup 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Justering i djup 100 mm (50 mm framför eller bakom)
Justering av vinkel 40 °

Ryggvikt Standard - 1.36 kg
Djup – 1.81 kg

Max brukarvikt 136 kg

AC B - Aktuellt brukarmåttB.  Trunk Width

Specifikation Invacare Matrx ryggar

AC B.  Trunk WidthB - Aktuellt brukarmått



Invacare Matrx PB rygg 
Rygghöjd 305 mm, 405 mm, 505 mm

Bredd 355 mm 405 mm 430 mm 455 mm 505 mm
A- Yttermått 300 mm 350 mm 375 mm 400 mm 450 mm
B- Innermått 265 mm 320 mm 340 mm 370 mm 420 mm
C- Formdjup 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Invacare Matrx PB rygg djup
Rygghöjd 305 mm, 405 mm, 505 mm

Bredd 330 mm-380 mm 380 mm- 430 mm 405 mm -455 mm 430 mm-480 mm 480 mm – 505 mm
A- Yttermått 305 mm 355 mm 380 mm 430 mm 480 mm
B- Innermått 305 mm 355 mm 380 mm 405 mm 455 mm
C- Formdjup 178 mm 178 mm 178 mm 178 mm 178 mm

Justering i djup 100 mm (50 mm framför eller bakom)
Justering av vinkel 40 °

Ryggvikt Standard - 1.81 kg
Djup - 2.25 kg

Max brukarvikt 136 kg

Specifikation Invacare Matrx ryggar

B - Aktuellt brukarmåttB.  Trunk WidthAC

AC B.  Trunk WidthB - Aktuellt brukarmått
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Tekniska data

Färg

Elite Rygg
Elite TR Rygg
Elite Rygg Djup
PB Rygg
PB Rygg Djup

Bredd Ryggskalets vikt 

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Rengöring 
överdrag

60°

Max brukarvikt 

300mm - 505mm
410mm - 510mm
300mm - 505mm
300mm - 760mm
300mm - 760mm

1.36 kg
> 2,0 kg
1.81 kg
1.81 kg
2.25 kg

60°
60°
60°
60°
60°

136 kg
136 kg
136 kg
136 kg
136 kg

För mer information om denna produkt, inklusive produktens bruksanvisning, hänvisar vi till www.invacare.se.

Svart Mesh tex 
tyg


