Invacare

®

Matrx Flo-tech Solution Xtra
Almofada & Sistema Modular
®

®

Combina excelentes propriedades de redução de
pressão com a promoção activa da correcção da
postura
A almofada Invacare Flo-tech Solution XTRA e o Sistema Modular
foram desenvolvidos em conjunto com clínicos para responder às
especificidades posturais dos utilizadores de cadeiras de rodas.
Através do uso do Sistema Modular, as intervenções terapêuticas
tornam-se mais eficazes, promovendo uma correcta postura que
facilitará a função e contribuindo para o aumento do conforto e para
a preservação da integridade da pele.
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Matrx Flo-tech Xtra
®

®

Um saco de gel duplo cobre toda a
superfície da almofada
A área de contacto entre o utilizador e
a almofada é protegida, uma vez que
o gel redistribui a pressão para fora
das proeminências ósseas. A camada
adicional de gel é incorporada por debaixo
da zona vulnerável das tuberosidades
isquiáticas e sacro, para uma redução
mais significativa da pressão. Esta
almofada, devido às suas características,
é indicada para utilizadores com elevado
risco de surgimento de úlceras de
pressão.

Capa Impermeável Bi-elástica
A capa bi-elástica é impermeável a
líquidos e permeavél ao vapor. Dispõe
de dois zips: o azul para abrir a capa; o
verde para expandir a capa e permitir a
colocação dos componentes modulares,
assegurando a correcta imersão do
utilizador sobre a almofada.

Desenhada para promover correcção activa e gestão da postura
Os componentes modulares são
concebidos em espuma CMHR de alta
densidade e podem ser usados para
facilitar uma correcção activa e gestão
da postura. As cunhas têm marcas e
fixações de velcro, permitindo o recorte
para adequação às necessidades
individuais do utilizador. A aplicação

das cunhas por baixo da almofada
em combinação com a aplicação dos
componentes modulares na superficie,
permitem um elevado e versátil conjunto
de opções para os terapeutas que
implementam intervenções específicas
em Posicionamento Sentado.

Características e Opções

Nivelador pélvico
Pode ser colocado em qualquer
um dos lados da área isquiática,
debaixo da bolsa de ﬂuído.
Ajuda a corrigir ou a acomodar
obliquidades pélvicas.

Suporte de anca
Pode ser colocado de ambos
os lados para promover a
estabilização pélvica e o correcto
alinhamento da coxa na posição
mediana.

Aductor
Aplicado no 1/3 lateral distal
do fémur (num ou ambos os
lados), reduz a rotação externa
e abducção dos membros
inferiores.
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Características e Opções

Base rígida
Deve ser colocada sob a base da
almofada quando aplicada numa
cadeira com tela de assento favorecer uma base plana para
maximizar o posicionamento.

Saco de ﬂuído
Auxilía na redução da pressão ao nível das tuberosidades isquiáticas.
Colocado à frente pode inibir o deslizamento anterior do utilizador
sobre o assento. Colocado lateralmente, auxilia na gestão de
obliquidades pélvicas.

Cunha frontal
Colocada debaixo da almofada promove a estabilização pélvica
(acomodação da rotação pélvica posterior/ redução da rotação
anterior). Útil, por ex. para promover o correcto posicionamento de
utilizadores que têm tendência em deslizar anteriormente sobre o
assento.

Cunhas de canto
Indicadas para situações de rotação lateral da anca para promover o
correcto alinhamento.

Abductores
Facilita o correcto alinhamento
femural. Útil para utilizadores
com rotação interna da anca e
aducção.

ultra·fresh
freshness protection

Cunhas laterais
Colocadas lateralmente debaixo da almofada (espuma pode ser
recortada para adequação ao tamanho da almofada), promovem a
estabilidade lateral da pélvis.
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™
adicionado a todas
as almofadas para protecção
antimicrobiana e anti-odor.
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Matrx Flo-tech Xtra
®

®

ou
u
Nivelador pélvico

Saco de ﬂuído

Suporte de anca

Cunhas de canto

Aductor

Cunhas laterais
Abdcutor (standard
ou alto)

Cunha frontal
Base rígida

Características Técnicas

kg
g
Matrx Flo-tech Vários tamanhos
disponíveis: 44
Solution Xtra

Altura
78 mm

Peso
3,08 kg

140 kg

Limpeza
80°

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

Base de espuma anatómica de baixo
perﬁl com cobertura de gel
A zona de contacto entre o utilizador
e a almofada está protegida por uma
secção de gel que redistribui as pressões
incluindo nas zonas de maior contacto.
Uma camada adicional de gel 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
de aparecimento de úlceras de pressão.

®

Almofada anatómica de baixo perﬁl
Alguns utilizadores preferem uma
almofada de baixo perfil porque se adapta
melhor às suas actividades da vida diária.
O baixo perfil facilita particularmente as
transferências laterais.

Características e Opções

ultra·fresh
freshness protection

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
n está disponível em 44
tamanhos desde 380x410 até
510x460 mm. (Ver tabela dos
tamanhos para mais detalhes).

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

Características Técnicas

kg
g
Matrx Flo-tech
Solution

Números de
tamanhos : 44

Altura 78 mm

Peso
3.08 kg

Limpeza 80°
140 kg

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

Cores

Tecido Preto
impermeável

157

