Flo-tech™ Solution

Almofada de baixo perfil com sistema
Trusted Solutions,
único de bolsa de fluído
Passionate People®

A almofada Invacare Flo-tech Solution é uma almofada de
espuma anatómica de perfil baixo, com uma camada superior
de fluído repartido em 2 bolsas individuais na zona das
tuberosidades isquiáticas e do sacro. Os sacos de fluído e a
espuma moldada de forma anatómica da Flo-tech Solution
aumentam a superfície de suporte, proporcionando assim um
grande nível de proteção para os utilizadores com elevado risco
de aparecimento de úlceras de pressão, ou para aqueles que já
apresentam lesões nos tecidos.

Características e Opções

Capa impermeável
Capa bi-extensível
impermeável a
líquidos e permeável
ao vapor. Base
antideslizante e com
pega.

Disponível em 44
tamanhos
A almofada Invacare
Flo-tech Solution
está disponível
em 44 tamanhos
desde 380x410 até
510x460mm. (Ver
tabela dos tamanhos
para mais detalhes).

Base de espuma anatómica de
baixo perfil com cobertura de
fluído

A zona de contacto entre o
utilizador e a almofada está
protegida por uma secção de
fluído que redistribui as pressões
incluindo nas zonas de maior
contacto. Uma camada adicional
de fluído está situada debaixo
da zona isquiática e do sacro
para reduzir de forma mais eficaz
as pressões, proporcionando
um suporte ideal para
utilizadores com elevado risco
Ultra-fresh adicionado de aparecimento de úlceras de
a todas as almofadas
pressão.
para proteção
antimicrobiana e
anti-odor.
Almofada anatómica de baixo
perfil
Alguns utilizadores preferem
uma almofada de baixo perfil
porque se adapta melhor às suas
atividades da vida diária. O baixo
perfil facilita particularmente as
transferências laterais.

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
Solution

Gama de 44
tamanhos

78 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

3.08 kg

Temperatura
lavagem máx.

140 kg

80°

Fabricada segundo normas Europeias :
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, e BS 7176 (Crib 5)

Cores
Tecido Preto
impermeável
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