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Matrx® E2  
Back Series

Selkälevy
   Suuremmat aukot ilmavirtaukselle 

    Pystysuorat lovet 
kiinnikkeiden liittämistä varten 

    Lovi häntäluun kohdalla

    Valmiit porausrei'ät  
PostureFlex-
vatsatukivyön 
kiinnittämistä 
varten

Uudet Elite E2 selkäosat, istuinjärjestelmien viimeisimmät innovaatiot, tarjoavat maksimaalista asentotukea 
heille, joilla liikkumiskyky on alentunut. Vaivaton asennus pyörätuolin selkäputkiin asennustappien avulla. 
Elite E2 selkäoia on nyt saatavana myös laajempi kokovalikoima leveyksiä ja korkeuksia, jolla mahdollistetaan 
parempi istuvuus. Uusi Ripple Foam teknologia pehmusteissa tarjoaa paremman lämmönsäätelyn/
hengittävyyden ja paremman upotuksen selkätukeen joka lisää istuinmukavuutta ja tukea kelaukseen.

Asentotukea  
itsenäiseen liikkumiseen

Ergonominen Design

Uusi ergonominen muotoilu lisää tukea ja 
paineen jakautumista ja varmistaa 
tarkemman ja mukavamman istuvuuden. 
Uusi design ja kaareva muoto tukee 
lantiota, lisää vakautta ja tasapainoa ja 
toisaalta antaa lisää tilaa lantion alueelle. 



Mounting Pin kiinnitysosat

Selkätuet asennetaan pyörätuoliin ja kiinnitetään helposti säädettävien asennustappien avulla. Joustavat 
kiinnitysosat on suunniteltu sopimaan eri vartalotyypeille eri kokoisille käyttäjille ja erilaisiin pyörätuoleihin. 
Säädöt voi tehdä jopa käyttäjän istuessa pyörätuolissa. Kiinnitysosat voidaan asemoida niin, etteivät ne häiritse 
rungon eri osia kuten käsitukia, selkäosantukitankoa tms.

Ripple Foam teknologia

Ripple foam selkäosapehmusteen aaltoileva vaahtopinta parantaa ilmavirtausta, hengittävyyttä, lämpötilan 
hallintaa ja vähentää kosteutta. Erittäin joustava vaahto tarjoaa helpotusta selkärangan painealueille, tarjoaa 
paremman upotuksen ja istuvuuden ja vähentää hankausta.

Päällinen
    Kosteutta   pitävä       ja 

hengittävä Meshtex™ 
ulkopäällinen.

  Pehmuste ja päällinen 
jatkuvat selkälevyn yli ja  
antavat paremman suojan 
ja istuinmukavuuden.

Asennustapit
   Korkeus- ja leveyssäädettävät

    Sama leveys kun pyörätuolin istuinleveys tai 
2.5 cm leveämpi tai kapeampi

    Korkeutta voidaan säätää myös käyttäjän 
istuessa pyörätuolissa.

    Kiinnitysosat voidaan asentaa niin ettei 
osu käsitukiin selkäosan tukitankoihin tms.

    MiniSet vakiona korkeuksiin 41cm asti, 
EasySet vakiona korkeuksiin 46/51cm 



   E2 Back 
E2 Standard - 8cm syvyys

Matrx® E2  
Back Series

The Matrx E2 Selkäosat 
saatavana kaksi syvyyttä

   E2 Deep Back 
E2 Deep - 15cm syvyys

Tuote-
Spesifikaatiot:
    Leveydet: 36/38/41/ 

43/46/48/51cm

  Korkeudet: UUSI 
  15/20 /26/31/36/41/ 
46/51cm

    Max. paino-
kapasiteetti: 136 kg

Easy Fix Sivutuet
    Kiinteät sivutuet voidaan asentaa 

selkälevyn sisään tai ulkopuolelle 
     Säädettävä korkeus, liikuteltavissa 
pystysuorassa urassa
    Sopii E2 Standard: 26 cm ja korkeammat

Offset Standard

Swing Away Sivutuet
    Standard: 26 cm ja korkeammat

Offset: 31cm ja korkeammat
    
   Saatavana 4 kokoa:
XS / S / M / L

Asennus sisään    Asennus ulkopuolelle



Valikoima lisävarusteita: 

  Matrx Protect Slip -päällinen 

Suojaa selkäosaa. 
Voidaan pyyhkiä puhtaaksi 
desinfiointiliinoilla paremman 
hygienian saavuttamiseksi. 
Helppo pukea ja riisua pesun 
ajaksi.

  BackBone

Ristiselkä-lantiotuki tukee 
lantiota ja parantaa 
pystympää istuma-asentoa

• Muotoiltu anatominen PSIS/Sacro-
lumbar alueen tuki.

• Voidaan muotoilla halutun kokoiseksi.

• Muotoonvalettu silmukka-kiinnitys 
selkälevyyn kiinnittämistä ja  helppoa 
säätöä varten.

  PostureFlex -vatsatukivyö

Suunniteltu lisäämään vatsan tukea. 
Paine parantaa hengitys- ja 
äänikontrollia. Tarjoaa hyvän 
pystymmän asentotuen, joustava 
stretch-materiaali helpottaa 
toiminnallisia aktiviteetteja.

Helppokäyttöinen avainreikäkiinnitys

• 3 asennuskorkeutta: esiporatut rei'ät 
selkälevyssä
Saatavana 2 kokoa:
M / L 

• Optiona "quad release tab" PostureFlexin  
kiinnittämiseksi ja irrottamiseksi 
helposti ja itsenäisesti

  Päätuen kiinnityslevy

Kevyt ja matalaprofiilinen päätuen 
kiinnityslevy voidaan asentaa 
ilman päällisen irrotusta. Sisältyy 
kaikkiin 36 cm ja sitä korkeampiin 
selkäosiin.
Optiona extra vahva teräs 
päätuen kiinnityslevy erittäin 
tonuksisille ja HD käyttäjille.

    Hartiaturvavöiden 
kiinnityslevy

Hartiavöiden tarkkaan 
asemointiin.
Mallit: 
E2CHI-S: 36/38cm W selkäosat 
E2CHI-M: 41-51cm W selkäosat

  Matrx Privacy Flap -suojapeite

Voidaan kiinnittää selkäosaan 
valmiiksi ommellulla tarranauhalla, 
joka sijaitsee päällisen takaosassa.

Saatavana 4 kokoa:

XS / S / M / L
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Valikoima eri kiinnityssarjoja

erilaisiin ratkaisuihin ja parempi yhteensopivuus eri pyörätuolien kanssa:

Istuinratkaisujen tuoteperhe
Invacare tarjoaa myös täydellisen valikoiman muita 

istuintuotteita täydentämään E2-selkätukea.

Bodypoint turvavyöt Invacare Matrx® Libra istuintyyny Invacare Matrx® Elan Päätuki

Säädöt: Kulma (40°) ja syvyys (5 cm eteen tai taakse), voidaan säätää rotaation lisäämiseksi.

Kiinnikkeet: 2.5 cm runkoputkille. Kiinnikkeet 1.9 cm ja 2.2 cm runkoputkille kuuluu toimitukseen.

Vakiokiinnityssarjat:

MiniSet: 
    Vakiona kaikissa E2/E2D 

selkäosissa korkeuteen 41 cm asti

EasySet: 
    Vakiona kaikissa E2/E2D 

selkäosissa korkeudet 46 cm & 51 cm

Vaihtoehtoiset kiinnityssarjat:

Kiinteä MiniSet: 
      Pysyvä kiinnitys. Vaatii työkaluja 

irrottamiseen. Suositellaan tuoleihin 
jossa tiltti/selkäosankallistus -toiminnot.

    Optiona E2/E2D korkeuteen 41cm asti

Kiinteä EasySet: 
   Pysyvä kiinnitys. Vaatii työkaluja 

irrottamiseen. Suositellaan tuoleihin 
jossa tiltti/selkäosankallistus -
toiminnot.

    Optiona E2/E2 Deep selkäosiin, 
joissa Easy Set kiinnikkeet. Kiinnitys 
vain asennustapilla (korkeudet 46 & 
51cm)

Split: 

    Lisää tilaa rungon osille, 
QR-pikalukitus

    Optiona E2/E2D selkäosiin 
jossa Easy Set. Kiinnitys vain 
asennustapilla. Ei sovi 
MiniSet -kiinnitykseen.

Heavy-Duty MiniSet: 

   Suositellaan erittäin 
spastisille (korkea tonus)
ja HD-käyttäjille. 

      QR-pikalukitus

Heavy-Duty EasySet:

    Suositellaan erittäin 
spastisille (korkea 
tonus) ja HD-käyttäjille.




