Apoios de cabeça Elan

Suporte ajustável com conforto

Trusted Solutions,
Passionate People®

Apoios de cabeça Invacare Matrx® Elan

O elegante Invacare Matrx Elan eleva a nossa gama de posicionamento ao próximo nível com
o seu design compacto, leve e ajustável. O apoio de cabeça oferece ótimo suporte e conforto e
complementa uma vasta gama que vai da pediatria aos adultos. As características principais incluem:
• Hardwares altamente ajustáveis
• Várias opções de almofadas

Hardware altamente ajustável
•	O hardware inovador do apoio de
cabeça Elan tem 6 pontos de ajuste
para fornecer infinitas oportunidades
de posicionamento, incluindo função
rebatível para ir ao encontro das
necessidades do utilizador
•	Os apoios de cabeça podem ser
montados rapidamente com apenas
uma ferramenta enquanto o bloqueio
de discos múltiplos proporciona
maior resistência e fiabilidade
•	O ajuste das alavancas sem
ferramentas facilita a mudança de
posição do apoio de cabeça
•	Existem duas opções de barra: a
standard para adulto (38 cm) ou a
mini para pediatria (28 cm). As barras
podem ser adaptadas nos encostos
Matrx, assim como noutros sistemas
de fixação do encosto disponíveis no
mercado.
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Variedade de opções de almofadas

3 opções de almofadas Ellipse
Podem ser moldadas de acordo
com a anatomia da cabeça do
utilizador para suporte posterior
e lateral. Disponível em 3
tamanhos: 15 x 9 cm, 25 x 13 cm
ou 36 x 13 cm.

2 opções de almofadas
occipitais
Proporciona suporte na região
occipital e sub-occipital da
cabeça. Disponível em dois
tamanhos: 23 x 18 cm ou
21 x 20 cm.

4 pontos de suporte
Proporciona 4 pontos de suporte
para a região occipital e temporal
da cabeça. Disponível nos
tamanhos 28 x 26 cm e na versãp
Mini (Novidade) com almofada
23x18 cm.

Características
Espuma de dupla densidade

2 opções de capa
personalizadas
A capa da almofada
standard (em Startex)
vem com duplo fecho
zip e é resistente à
humidade e respirável.
Existe a opção de uma
capa para controlo
de infeções (Startex
reversível). Ambas as
opções são fáceis de
remover.

A espuma moldada de alta densidade
fornece imersão, conforto e proteção
para o utilizador e previne o
aparecimento de lesões. As almofadas
Invacare Matrx são 45% mais leves do
que grande parte das almofadas no
mercado e envolvem as arestas das
placas metálicas do apoio.

➊

➋

Ajustes sem ferramentas Interface para Flex3
➊ Os manípulos permitem
alterar a posição de uma
forma rápida e fácil.
Se pretender fixação
da posição, estão
disponíveis parafusos.
➋O
 manípulo do sistema
de fixação da barra tem
um design elegante
e ergonómico para
permitir a fácil remoção
ou ajuste da altura do
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apoio de cabeça.

Disponível para permitir
a conexão do apoio
de cabeça Elan nos
encostos Invacare Flex 3.

Sistema de Bloqueio
multiaxial

Placas de alumínio
ajustáveis

A característica
inovadora do sistema de
bloqueio proporciona
uma resistência
superior com fiabilidade
associada.

Podem ser ajustadas de
forma a ir ao encontro
das necessidades do
utilizador em todas as
opções de almofada.

Família de produtos de
posicionamento
A Invacare pode agora oferecer uma
solução completa para reabilitação:
almofada, encosto, cinto e apoio de
cabeça.

Dados técnicos
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.

Opções de hardware
Elan Standard Hardware

380 mm Medida da Barra

Elan Mini Hardware

280 mm Medida da Barra

Opções almofada
150 mm Almofada Ellipse

150 x 90 mm

250 mm Almofada Ellipse

250 x 130 mm

360 mm Almofada Ellipse

360 x 130 mm

230 mm Almofada Occipital

230 x 180 mm

310 mm Almofada Occipital

310 x 200 mm

Almofada 4 pontos

280 x 250 mm

Almofada 4 pontos Mini

230 x 180 mm

Opções de capa
Startex

Controlo
infeção

231

