
Het Invacare Matrx Libra kussen: een complete 
zitoplossing
■  Innovatief design dat een schuimbasis combineert met een vloeibaar 

gel-pak voor optimale bescherming van de huid. Aanpassings- en 
positioneringsmogelijkheden om te voldoen aan specifieke behoeftes 
van de eindgebruiker. 

■  Een dubbele gel-zak met gepatenteerde Invacare Flo-tech® technologie 
ter voorkoming van schuifkrachten en een uitgebalanceerde 
drukverdeling.

■  Speciaal contour voor stabiliteit en balans voor een actieve zithouding.
■  Lichtgewicht en onderhoudsvrij. Geen extra handelingen nodig om 

goed te zitten. 
■  Aanbevolen voor alle gebruikers, ook voor hen die een verhoogd risico 

hebben op huidletsel.
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Uniek ontwerp

■  Schuimkussen - anatomisch gevormd 
ter ondersteuning en positionering van 
het bekken.

■  Het duurzame schuim met een hoge 
dichtheid is behandeld met Ultra-
Fresh™, om ontwikkeling van bacteriën 
en geuren tegen te gaan. 

■  Gel-zak - een dubbele laag gel met 
afgesloten compartimenten voor een 
maximale bescherming rondom de 
contouren van de zitbeenderen.

Functionele voordelen

■  Bekkencorrectie om wegschuiven te 
voorkomen en wrijving te verminderen. 

■  De opstaande achterkant van het 
kussen voorkomt een achterwaartse 
kanteling van het bekken. 

■  Het waterval ontwerp aan de voorkant 
van het kussen accomodeert een vrije 
ruimte in de knieholte.

■  De specifieke contouren aan de 
voorzijde van het kussen ondersteunen 
de uitlijning van de dijen.

■  Ondersteuning van de heupen die 
de laterale stabiliteit van het bekken 
bevordert.

Betrouwbaar en lichtgewicht

■  De gebruikte gel verdeeld zich snel over 
de oppervlakte en is niet temperatuur 
gevoelig. Kneden en modelleren is dus 
niet nodig. 

■  Het gewicht van het Matrx Libra 
kussen is 1.6 kg. Hierdoor past het 
kussen perfect binnen een actieve 
leefstijl.

■  Voor complexe situaties is het Libra 
kussen uit te breiden met diverse 
positionering accessoires.

Omsluitend
De vergroting van het 
steunoppervlak zorgt voor een 
betere drukverdeling.

Herverdeling van druk
Het gewicht wordt over de 
gehele oppervlakte verdeeld, 
waardoor de druk in de risico 
gebieden wordt verlaagd. 

Wegzakken - immersie
Zitbeenderen hebben door de 
gel-zak meer ruimte om weg te 
zakken.

Eigenschappen en opties
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Schuifkracht reductie
Het unieke ontwerp maakt 
bewegingen mogelijk zonder dat 
het heupgewricht weg schuift. 



Eigenschappen en opties

Achterzijde

Voorzijde

Zitdiepte

Waterval ontwerp
Speciaal voor trippelen, transfers 
en verkorte hamstrings. 

Achterzijde kussen 
De achterzijde van het zitkussen komt 3.8 cm naar buiten om de  
ruimte tussen de zitting en de rug te beperken. Het stabilseert 
daarnaast de gel bij gekantelde posities.

Afmetingen 
Zitdiepte wordt gemeten aan de 
lange zijde van het kussen.

Wig aan voorzijde 
Verhoogt de helling, voorkomt 
wegschuiven en vermindert 
schuifkrachten.

Gehalveerde wig voorzijde
Bij beperkingen aan het 
heupgewricht en voor een lage 
zithoogte voor trippelen.

Eénzijdige wig voorzijde 
Voor extra ondersteuning bij 
adductie.

Eénzijdige wig achterzijde
Ondersteunt een scheefstand 
van het bekken aan de 
achterzijde van het kussen.

Laterale wig
Verbeterde zijdelingse stabiliteit 
om de positie van de dijbenen 
in de lengte van het zitkussen te 
bevorderen.

Extra gelzak
Voor doelgerichte bescherming. 
Past binnen de bestaande gel 
zak. 

Abductor 
Optimaliseert de abductie en de 
positie van dijbenen en heupen.

Opslagvakje aan de zijkant 
van het kussen
Inclusief een gebruiksvriendelijk 
trekkoord. 
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Matrx Libra Gewicht: 1,6 kg

kggkgkg

Maximaal 
gebruikersgewicht: 

Std 136 kg
HD 227kg

Buitenhoes: 
geschikt voor de 
wasmachine 80°

Binnenkant: 
schoonmaken 

met een warme 
vochtige doek

Standaard uitvoering in cm: breedte x diepte
Maximaal gebruikersgewicht: 136 kg

36 x 31 38 x 41 41 x 41 43 x 41 46 x 41 48 x 41 51 x 41

36 x 36 38 x 46 41 x 46 43 x 46 46 x 46 48 x 46 51 x 46

36 x 41 38 x 51 41 x 51 43 x 51 46 x 51 48 x 51 51 x 51

Heavy duty uitvoering in cm: breedte x diepte
Maximaal gebruikersgewicht: 227 kg

53 x 46 56 x 46

53 x 51 56 x 51

53 x 56 56 x 56

Beschikbare maten

Bekleding

Zwart
Waterdicht
Ademend

Spacer 

Technische gegevens
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1/  Voldoet aan de "Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and 
electronic equipment - RoHS (2011/65/EC)".

2/  Voldoet aan de "regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals".

RoHS 2

compliant REACH
Compliant

REACH
Compliant

21

Hoogte
A: 90 mm/
B: 95 mm

A
B

Hoogte
65 mm


