Modulite®

Pantone Process Black C

Pantone 425 C

Pantone 375 C

Ajuste e adaptação perfeita

Trusted Solutions,
Passionate People®

Características e Acessórios

Apoios de pernas
reguláveis em largura
(+25 mm para cada
lado).

Apoios de braços
reguláveis em largura
(+25 mm para cada
lado) e profundidade.

Apoio de cabeça com
abas regulável em
largura e profundidade.

Apoios laterais de
tronco

Características técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Largura do
assento

Profundidade do
assento

Altura do
encosto

Altura do apoio
de braços

Ângulo do
encosto

Regulável:

Regulável

480 mm,

270 mm a 390 mm

90° a 120°

380 mm, 430 mm 1,

de 410 a 510 mm

540 mm,
560 mm 3

480 mm, 530 mm 2

Estofos
Versão LK

Dartex®

(Mix preto com
costuras laranja)

Matrx preto

Ajustável

micro-air
(ventilável)

em tensão
bi-material micro-air

Spacer Preto

Disponível em

Invacare ® AVIVA
RX20

Invacare ®
Storm®4 X-plore

Invacare ® AVIVA Invacare ® Bora®
RX40

Invacare ® Fox

Invacare ® Kite®

Invacare ®
TDX ® SP2
(modelos)

Invacare ®
Storm®4
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Flexibilidade máxima para adaptação às
necessidades individuais
A plataforma de assento telescópica é considerada o núcleo da
unidade de assento Modulite™. O seu desenho permite inúmeras
opções para posicionamento de acordo com as necessidades do
utilizador. A respetiva adaptação é fácil e precisa.

Modulite™: Escolha o ti
fada que mais se adap

Modulite™ oferece diferentes
tipos de encostos e
almofadas, de forma a
garantir máxima adaptação e
conforto a cada utilizador.

Modelo telescópico para
maior flexibilidade
Largura de assento ajustável
de 380 a 530 mm (reg. a cada
50 mm). Profundidade de
assento ajustável de 410 mm
a 510 mm (reg. gradual a cada
mm).
Regulações simples e precisas

Altura de assento funcional
A conceção do assento
Modulite™ permite obter uma
altura do assento ao chão
muito reduzida, mesmo
quando equipada com
basculação e elevação de
assento.

A estrutura lateral do assento
Modulite™ possui um sistema de
calha, possibilitando: o ajuste
do centro de gravidade de
modo a melhorar a performance
da cadeira; o ajuste da
profundidade do encosto e
apoios de braços de forma a
melhor suportar o utilizador;
a fixação de vários acessórios
para posicionamento.

Assento regulável em tensão
Composto por 9 faixas
ajustáveis por faixas
aderentes macho/fêmea,
proporciona conforto e
suporte.

Modulite™ - versátil e flexível
O assento Modulite™ está disponível na versão standard com um encosto
regulável em tensão, tela em nylon bi-material e com uma plataforma
de assento de largura fixa de 430 mm e regulação em profundidade de
410 mm a 510 mm. Esta regulação pode ser realizada com o utilizador
sentado, evitando assim a necessidade de transferência. O encosto é
regulável em ângulo e para facilitar o transporte, pode ser desmontado
sem necessidade de ferramentas.
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ipo de encosto e almopta a si

Escolha o tipo de encosto e suporte
postural
A unidade de assento Modulite™ garante a flexibilidade necessária
no que toca a opções para suporte postural. Para além das opções
de encosto disponíveis, os tubos de encosto tubulares ajustáveis
em largura, permitem montar todos os tipos de encostos da gama
Matrx® . A reclinação do encosto, graças ao ponto de pivot elevado,
minimiza as forças de fricção, proporcionando um movimento suave
e natural.

Plataforma de assento regulável
em largura e profundidade
As 3 placas que compõem
este assento cobrem todas
as larguras e profundidades
disponíveis.

90 - 120°

41 - 51 cm

Reclinação do encosto manual
Almofadas de assento
Matrx Flo-tech
®

®

Beneficie das excelentes
propriedades de alívio de
pressão e posicionamento das
Almofadas Matrx , selecionando
aquela que mais se adequa às
suas necessidades.

Reclinação de 30º de
amplitude com possibilidade
de desmontagem sem recurso
a ferramentas, para facilitar o
transporte.

®

Encosto regulável em tensão
com bolsa
Tela de encosto ajustável para
poder adaptar-se a diferentes
morfologias e fornecer o melhor
suporte ao utilizador.

Encostos Invacare® Matrx®
A gama de encostos Matrx
permite personalizar o sistema
de posicionamento, oferecendo
ao utilizador um suporte e
conforto ótimo.
®

Reclinação elétrica do
encosto
Movimento natural e suave
com compensação graças
ao ponto de pivot elevado.
Possibilidade de rebater o
encosto sobre o assento.

Encosto Rea® Flex3
Ajustável em altura e largura
adapta-se aos ajustes
do assento telescópico.
Permite adaptar o encosto
independentemente da largura
de assento.
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