Flo-tech™ Image

Almofada anatómica de perfil
Trusted Solutions,
baixo com secção de fluído Passionate People®

A almofada Invacare Flo-tech Image de espuma de elevada
densidade (70kg/m3) incorpora uma secção de fluido que
suporta a zona do sacro, oferecendo uma maior distribuição das
pressões e permitindo uma imersão das zonas mais vulneráveis
(tuberosidades isquiáticas). O formato proporciona um elevado
grau de proteção para os utilizadores com elevado risco de
aparecimento de escaras. Adequada para utilização em cadeiras
tradicionais e cadeiras de rodas.

Características e Opções

Capa Bi-elástica Resistente

Ampla oferta

A capa é em tecido preto dartex,
23 tamanhos disponíveis para
bi-elástica, impermeável a liquídos entrega num prazo de 24 horas.
e permeável a vapor. A base é
(ver tabela em anexo)
anti-deslizante. Incorpora uma
pega.

Ultra-fresh™ adicionado a todas
as almofadas para protecção
antimicrobiana e anti-odor.

Utilizadores ativos

Desenho Anatómico

Alguns utilizadores preferem uma almofada de perfil baixo
porque consideram ser mais compatível com as suas
atividades de vida diária. A almofada Invacare Flo-tech
Image combina as vantagens de uma espuma anatómica
na parte superior com uma ampla secção de fluído na
zona do sacro e tuberosidades isquiáticas, oferecendo um
maior suporte e reduzindo significativamente os riscos de
pressão.

Oferece maior estabilidade e suporte postural.
A combinação entre o desenho dos canais
de ventilação e o saco de fluído, contribui
efetivamente para a redução das forças de
deslizamento e fricção sobre os tecidos.

Características Técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Vários
tamanhos

Altura

Peso total

Peso max.
utilizador

80°

kg
Matrx Flo-tech
Image

Uma gama de
50 tamanhos

78 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.82 kg

Temperatura
máx. lavagem

140 kg

80°

Impermeável a Líquidos
Permeável ao Vapor
Fabricada segundo normas Europeias :
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, e BS 7176 (Crib 5)

Cores
Tecido Preto
Impermável
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