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Desenvolvido em fibra de carbono 

para uma estabilidade única e uma 

performance extraordinária

Encosto MX2 
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Desenvolvido para utilizadores ativos, o MX2 é um encosto ultra-leve com um aspeto e design 
atrativos. O MX2 é uma peça adicional com muito estilo e leveza para qualquer cadeira de rodas 
manual leve, e oferece suporte excecional à parte inferior do tronco e pélvis. Adiciona conforto 
e estabilidade para funcionalidade otimizada - quer seja para se auto-propulsionar ou para o 
ajudar nas atividades da vida diária.

Com o MX2, tem tudo o que necessita - estética, suporte, conforto e funcionalidade. 

Estrutura leve em fibra de carbono

O MX2 foi especialmente desenvolvido com várias camadas de 
fibra de carbono para otimizar a tensão e a absorção do choque. 
Isto significa que o encosto tem flexibilidade para se adaptar 
aos movimentos do utilizador, enquanto o ajuda a manter-se na 
posição correta. Isto é precisamente o que um utilizador ativo 
necessita - liberdade de movimento combinada com estabilidade. 
Também vai ter um papel importante no amortecimento, 
especialmente quando combinado com o hardware de fixação em 
carbono, que permite que os utilizadores conduzam a cadeira de 
forma mais confortável. 

A forma perfeita

O MX2 oferece 76mm de profundidade de contorno anatómico para uma estabilidade lateral e imersão 
do tronco melhorados. Os recortes inferiores para as ancas permitem uma liberdade de movimentos 
melhorada; ideal quando se inclina lateralmente para alívio de pressão ou quando tenta alcançar objetos. 
O recorte superior permite liberdade de movimentos da cintura escapular sem comprometer o suporte e 
permitindo que o utilizador se auto-propulsione de forma eficiente, mesmo com um encosto mais alto.

17

Recorte superior

Recorte inferior

76mm de profundidade de contorno

Design do contorno anatómico
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Características e opções

Estrutura do encosto 

• Disponível em quatro alturas e cinco 
larguras para permitir que encontre o 
tamanho ideal

• Os recortes para respiração ajudam a 
manter a circulação do ar

• Desenho inteligente para permitir ajustes 
mesmo quando o utilizador está na cadeira

• Capa Spacetex respirável - encostos com 
230mm ou mais altos integram painéis 
laterais em napa

• Espuma mais larga que o tamanho da 
estrutura para melhor conforto e proteção e 
prevenir pontos de pressão

Hardware de fácil fixação

O MX2 está disponível com dois tipos de hardware 
- fixo ou extração rápida - ambos permitem ajustes 
3D em:
• Altura
•  Profundidade (76 mm com hardware fixo; 

108 mm com hardware de extração rápida) e 
Ângulo (+/- 15° em vários passos)

• Rotação 

O hardware do encosto é também ajustável em 
largura, para permitir que o encosto se adapte a 
cadeiras que são até 25mm mais estreitas ou largas 
do que a largura atual do encosto - característica 
ideal para utilizadores com tronco largo e anca 
estreita, ou tronco estreito e anca larga. 
Todas estas possibilidade de ajuste asseguram uma 
adaptação e posicionamento precisos em cada 
cadeira de rodas rígida ou de encartar, com um 
diâmetro do tubo do encosto de 19mm, 22mm e 
25mm. 

Montagem fixa

Construída com uma 
placa de fibra de 
carbono para reduzir o 
peso total.

Extração rápida

Fácil de remover para 
transporte.
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Cor

Dados técnicos

Matrx MX2

Largura Altura

355, 380, 405, 
430, 455 mm

150, 230, 310, 
410 mm

Para mais informação sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por 
favor contacte o site da Invacare em www.invacare.pt.

Temp. lavagem 
da capa

60°

Peso máx. 
utilizador

60° 113 kg

Garantia

2 anos

Ajuste do 
ângulo

Ajuste da 
profundidade

+/- 15° 76 mm 1  

108 mm 2

Peso total do 
produto

kg

começa a partir 
das 770 gr (com 
o hardware fixo 

incluído)

Características e opções

Capa de privacidade

Capa de privacidade opcional que cobre a abertura entre o assento e o encosto.

Almofada de posicionamento

Uma almofada lombar é incluida como standard, para proporcionar 
suporte na parte inferior do tronco a utilizadores que necessitam de 
conforto adicional.

1. Com hardware fixo

2. Com hardware de extração rápida C

MX2 Suportes de tronco 
profundos

Oferece maior suporte e 
etabilidade - montado no encosto 
Matrx Profundo  aumenta em 85 
mm o apoio lateral. 
Dimensões almofada: 140 mm 
altura x 760 mm largura.  

Tecido Mesh 
Tex 



Conforto e design ao serviço do 

posicionamento

Encostos de posicionamento



Invacare Matrx® Elite

Os encostos Invacare Matrx Elite foram desenvolvidos para 
assegurar ao utilizador um apoio e posicionamento adequado, 
sem comprometer a mobilidade e acesso aos aros motores da 
cadeira para continuar a ter uma atividade funcional otimizada. 

Características técnicas e benefícios

•  Profundidade do encosto de 80 mm.
•  Rebordo do encosto coberto de espuma para máximo conforto 

e proteção.
•  Capa de elevada qualidade, permeável ao vapor para limitar a 

transpiração e efeitos de maceração.
•  Encosto compatível com fixação Standard e fixação Split (para 

chassis rígidos com esticador).
•  Fixações do encosto com montagem rápida - possibilidade de 

regulação do encosto em profundidade, ângulo e em rotação 
com o utilizador sentado na cadeira de rodas.

•  Estrutura do encosto perfurada para maior circulação do ar.
•  Peso inferior a 1.36 kg para a maior parte dos encostos (sem 

fixação).

Fornecido 
com uma 

cunha lombar

Profundidade: 80 mm

Características e Opções

Características técnicas

AlturaLargura
Peso max. 
utilizadorCapa lavável a

60°

Capa

Micro-
ventilado preto

Certificação inflamabilidade : 
EN1021 : parte 1 e 2

Bio-compatibilidade :
ISO 10993-5

Matrx Elite 310 mm 
330 mm 
360 mm 
380 mm 
410 mm 
430 mm 
460 mm 
480 mm 
510 mm

260 mm 
310 mm 
360 mm 
410 mm 
460 mm 
510 mm

60° 136 kg

Encosto Matrx Elite Full Back

Esta versão Full Back beneficia de 
um apoio escapular para oferecer 
maior suporte a utilizadores com fraco 
controlo do tronco e dos membros 
superiores.

Vários acessórios disponíveis

Apoio lateral de tronco fixo ou rebatível, em posição elevada, 
baixa ou intermédia - Apoio de cabeça Elan - Capa de 
privacidade.
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Invacare Matrx® Elite Profundo

Os encostos Invacare Matrx Elite Profundo beneficiam de um 
contorno pronunciado para oferecer suporte lateral do tronco sem 
limitar a mobilidade ao nível dos ombros e das ancas. 

Características técnicas e benefícios

•  Profundidade do encosto de 160mm
•  Rebordo do encosto coberto de espuma para máximo conforto 

e protecção.
•  Encosto compatível com fixação Standard e fixação Split (para 

chassis rígidos com esticador) (ver p.10).
•  Fixações do encosto com montagem rápida - possibilidade de 

regulação do encosto em profundidade, ângulo e em rotação 
com o utilizador sentado na cadeira de rodas.

•  Estrutura de encosto perfurada para maior circulação do ar.
•  Peso inferior a 1.81 kg para a maior parte dos encostos (sem 

fixação).
Fornecido 
com uma 

cunha lombar

Profundidade: 160 mm

Características e Opções

Características técnicas

AlturaLargura
Peso max. 
utilizadorCapa lavável a

60°

Capa

Micro-
ventilado preto

Certificação inflamabilidade : 
EN1021 : parte 1 e 2

Bio-compatibilidade :
ISO 10993-5

Matrx Elite 
Profundo

360 mm 
380 mm 
410 mm 
430 mm 
460 mm 
480 mm 
510 mm

310 mm 
410 mm 
460 mm 
510 mm

60° 136 kg

Apoio de cabeça Elan

3 tipos de almofadas de 
apoio de cabeça disponíveis 
consoante o nível de suporte 
necessário. Fornecidos com 
barra ajustável em altura, 
ângulo e profundidade. 
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Invacare Matrx® Posture Back

Os encostos Invacare Matrx Posture Back oferecem um apoio 
lateral uniforme a toda a altura da estrutura. Os utilizadores 
beneficiam desta forma de um conforto acrescentado e de uma 
melhor repartição dos pontos de contacto.

Características técnicas e benefícios

•  Profundidade do encosto de 130 mm.
•  Rebordo do encosto inteiramente coberto por uma espuma de 

elevada elasticidade para um conforto e proteção máxima do 
utilizador.

•  Capa de elevada qualidade, permeável ao vapor para limitar a 
transpiração e efeitos de maceração.

•  Encosto compatível com fixação Standard e fixação Split (para 
chassis rígidos com esticador) (ver p.10).

•  Fixações do encosto com montagem rapida - possibilidade de 
regulação do encosto em profundidade, ângulo e em rotação 
com o utilizador sentado na cadeira de rodas.

•  Estrutura de encosto em ABS, com placa para fixação do apoio 
de cabeça integrada.

•  Peso inferior a 1.81 kg para a maior parte dos encostos (sem 
fixação).

Fornecido 
com uma 

cunha lombar

Profundidade: 130 mm

Características e Opções

Características técnicas

AlturaLargura
Peso max. 
utilizadorCapa lavável a

60°

Capa

Micro-
ventilado preto

Certificação inflamabilidade : 
EN1021 : parte 1 e 2

Bio-compatibilidade :
ISO 10993-5

Matrx  
Posture Back

360 mm 
410 mm 
430 mm 
460 mm 
510 mm 
560 mm 
610 mm

310 mm 
410 mm 
510 mm

60° 136 kg

(227 kg version 
Max)

Apoio de cabeça Elan 

3 tipos de almofadas de 
apoio de cabeça disponíveis 
consoante o nível de suporte 
necessário. Fornecidos com 
barra ajustável em altura, 
ângulo e profundidade. 

Encosto Posture Back 
Max

Disponível na largura 
de 510, 560 e 610 mm - 
peso máx. utilizador: 227 
kg.
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Invacare Matrx® Posture Back Profundo

Os encostos Invacare Matrx Posture Back Profundo dispõem das 
mesmas características dos encostos Posture Back, beneficiando 
de um contour mais profundo para maior posicionamento na linha 
média.

Características técnicas e benefícios

•  Profundidade do encosto de 180 mm.
•  Rebordo do encosto inteiramente coberto por uma espuma de 

elevada elasticidade para um conforto e proteção máxima do 
utilizador.

•  Capa de elevada qualidade, permeável ao vapor para limitar a 
transpiração e efeitos de maceração.

•  Encosto compatível com fixação Standard e fixação Split (para 
chassis rígidos com esticador) (ver p.10).

•  Fixações do encosto com montagem rápida - possibilidade de 
regulação do encosto em profundidade, ângulo e em rotação 
com o utilizador sentado na cadeira de rodas.

•  Estrutura de encosto em ABS, com placa para fixação do apoio 
de cabeça integrada.

•  Peso inferior a 2,25 kg para a maior parte dos encostos (sem 
fixação).

Fornecido 
com uma 

cunha lombar

Profundidade: 180 mm

Características e Opções

Características técnicas

AlturaLargura
Peso max. 
utilizadorCapa lavável a

60°

Capa

Micro-
ventilado preto

Certificação inflamabilidade : 
EN1021 : parte 1 e 2

Bio-compatibilidade :
ISO 10993-5

Matrx Posture 
Back Profundo

360 mm 
410 mm 
430 mm 
460 mm 
510 mm 
560 mm 
610 mm

310 mm 
410 mm 
510 mm

60° 136 kg

(227 kg 
version Max)

Apoio de cabeça Elan 

3 tipos de almofadas de 
apoio de cabeça disponíveis 
consoante o nível de suporte 
necessário. Fornecidos com 
barra ajustável em altura, 
ângulo e profundidade. 

Encosto Posture Back 
Profundo Max

Disponível na largura 
510, 560 e 610 mm - 
peso máximo utilizador :  
227 kg.
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Fixações para a gama de encostos Elite e Posture Back

Os dois tipos de fixações 4 pontos oferecem uma grande estabilidade aos encostos. A instalação é rápida 
e as regulações podem ser realizadas com o utilizador sentado na cadeira: 
• Regulações em profundidade (100 mm), ângulo (40º) e rotação.
• Compatíveis com bengalas de encosto  com diâmetros de 19 mm, 22 mm e 25 mm.

Regulações do encosto

Profundidade

50 mm de regulação em 
profundidade posterior 
às bengalas de encosto.

Profundidade

50 mm de regulação em 
profundidade anterior às 
bengalas de encosto.

Ângulo

Amplitude de ajuste 
do ângulo anterior de 
encosto de 20º.

Ângulo

Amplitude de ajuste 
do ângulo posterior de 
encosto de 20º. 

Rotação 

O encosto pode ser orientado para acomodar utilizadores com rotação pélvica/tronco.

Fixação Standard

Peso de 640 g. (o par). Existe numa versão 
reforçada para encostos Max.

Fixação Split

Ideal para cadeiras de roda com chassi rigído ou 
com um esticador de encosto soldado. Peso de 510 
g.(o par).
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Apoios de tonco para encostos Elite

Dimensões das almofadas dos apoios laterais de tronco (L x H)

Apoio lateral de tronco

Inclui hardware de 
fixação e almofada. 
Regulação em altura de 
64 mm. Disponíveis 2 
tamanhos de almofadas: 
Standard [127 mm (H) x 
190 mm (L)] e Pequeno 
[76 mm (H) x 140 mm 
(L)]. 

Apoio lateral de tronco 
Offset (posição alta ou 
baixa)

Inclui hardware de 
fixação e almofada [127 
mm (H) x 190 mm (L)]. 
Permite posicionar o 
apoio lateral de tronco 
76 mm mais alto ou 
mais baixo em relação à 
ranhura do encosto.

Apoio lateral de tronco 
rebatível lateralmente

Regulação em altura de 
60 mm. Disponível 4 
tamanhos de almofadas: 
XS, S, M & L.

Apoio lateral de 
tronco rebatível Offset 
(posição alta ou baixa)

Permite posicionar o 
apoio lateral de tronco 
76 mm mais alto ou 
mais baixo em relação à 
ranhura do encosto.

Disponível com 4 
tamanhos de almofadas : 
XS, S, M & L.

Tamanho XS

Tamanho S

Tamanho M

Tamanho L

108 x 82,5 mm

133 x 89 mm

146 x 95 mm

165 x 108 mm
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Acessórios

Fixação de apoio de cabeça

Necessário para a instalação 
de um apoio de cabeça 
num encosto da gama Elite. 
3 tamanhos disponíveis de 
acordo com largura do encosto. 
Fornecido de série na grande 
parte dos encostos da gama 
Matrx (ver tabela PRP).

Apoio de cabeça Elan

3 tipos de almofadas de 
apoio de cabeça disponíveis 
consoante o nível de suporte 
necessário. Fornecidos com 
barra ajustável em altura, ângulo 
e profundidade. 

Capa de privacidade

Para tapar o espaço entre a base 
do encosto e do assento.
Compatível com todos os 
encostos da gama Matrx.
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A transformar o 

posicionamento das crianças 

Mini 
Almofada e Encosto



O encosto Invacare Matrx Mini e a almofada  
Mini PS foram desenvolvidos para proporcionar 
um suporte excecional com o máximo de 
liberdade de movimentos. Cada elemento da 
Série Mini foi cuidadosamente desenhado e 
construído, mantendo os utilizadores pediátricos 
na vanguarda em cada etapa do crescimento. As 
características principais incluem: 

•  Encosto leve com contorno ergonómico e 
durabilidade assegurada

•  Almofada com contorno de espuma de alta 
resiliência

Invacare Matrx® Mini Almofada e Encosto

Encosto leve, contorno anatómico e 
durabilidade assegurada

O encosto Invacare Matrx Mini 
proporciona conforto, estabilidade 
e posicionamento melhorados. O 
hardware de fixação Mini permite 
que seja instalado e ajustado em 
minutos enquanto o mecanismo de 
extração rápida torna o encosto leve e 
altamente portátil. O encosto Invacare 
Matrx Mini oferece a possibilidade de 
ajuste para crescimento e os pinos 
de montagem ajustáveis permitem 
que seja fixo à cadeira com o mesmo 
encosto ou com outro 25mm mais 
largo.

Almofada com contorno com espuma 
de alta resiliência

A Invacare Matrx Mini PS é uma 
almofada com contorno anatómico 
e alta qualidade de espuma. A nova 
almofada confere posicionamento e 
conforto melhorados, dispondo de 
uma secção posterior para o alívio de 
pressão nas zonas críticas. A espuma 
moldada proporciona uma forma 
tri-dimensional e oferece estabilidade 
melhorada e suporte ao utilizador. A 
espuma moldada é altamente durável, 
aumentando a longevidade do 
produto.
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Características e opções

Capa

Encosto - Resistente à água e 
respirável com desenhos atrativos 
“Kid*ab*ra”.

Almofada - Completa com fecho 
zip, capa interna em Startex e capa 
externa com estampagem Kid*ab*ra. 
É fácil de remover para permitir 
modificações/ lavagens.

Hardware de Fixação ao 
Encosto

Permite 100mm de ajuste 
em profundidade para 
adaptar o crescimento e 
pode reclinar até 30º e 
rodar. O hardware está 
adaptado para tubos 
de encosto de 19, 22 e 
25mm de diâmetro.

Apoios laterais de tronco rebatíveis 
Mini

Ajustáveis em altura, largura e 
profundidade para maior estabilidade 
e posicionamento.
Almofada: 110mm Largura x 82 mm 
altura

Fixação do apoio de cabeça

Os encostos Mini são perfurados 
para permitir a fixação dos apoios de 
cabeça

Apoio de cabeça Mini Elan

O hardware Elan é infinitamente 
ajustável através de 6 pontos 
de ajuste. Está disponível uma 
vasta gama de almofadas de 
posicionamento Elan - veja a brochura 
do apoio de cabeça Elan para mais 
detalhes.

Kit de Fixação para 
Colete de Tronco

Permite a fixação de 
coletes e cintos de 
tronco aos encostos Mini.
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Opções de capa

Kid*ab*ra

Dados técnicos

Encosto 

Altura Largura

180, 260, 310,  
360 mm

260, 280, 310,  
330, 360 mm

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

Portugal.

Ajuste 
profundidade Ajuste ângulo

100 mm 30° range 
+/- 15°

Peso total 
produto

kg

400 g and up 

Peso max. 
utilizador

68 kg 

Tabela de tamanhos de almofadas disponíveis

Almofada

Largura

260, 280, 310,  
330, 360 mm

Peso total 
produto

kg

150 g and up

Peso max. 
utilizador

68 kg

Profundidade

260, 310,  
360, 410 mm

Profundidade 
contorno

80 mm

Altura

50 mm

Largura (mm) x Profundidade (mm)

260 x 260 mm

260 x 310 mm

260 x 360 mm

280 x 310 mm

280 x 360 mm

280 x 410 mm

310 x 310 mm

310 x 360 mm

310 x 410 mm

Largura (mm) x Profundidade (mm)

330 x 310 mm

330 x 360 mm

330 x 410 mm

360 x 310 mm

360 x 360 mm

360 x 410 mm
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POSICIONAMENTO E PROTEÇÃO DA PELE  
MATRX- A SOLUÇÃO COMPLETA

Pressão

Uma força vertical que ocorre a 
um ângulo de 90º.

Cisalhamento

Forças paralelas, às vezes 
descritas como forças de tensão 
que ocorrem no interior dos 
tecidos junto das proeminências 
ósseas.

Compressão 

Colapso postural que pode 
impedir a função dos orgãos 
internos.

Fricção

A resistência que surge quando 
uma superfície toca noutra.

Temperatura/ Humidade 

A temperatura corporal 
aumentada e mais humidade 
podem contribuir para os danos 
dos tecidos.

As úlceras por pressão são resultado de forças externas e fatores internos. A superfície de 
suporte deve ser desenvolvida para minimizar os efeitos negativos das forças externas, otimizar o 
posicionamento para promover as funções fisiológicas, e assegurar o aporte de oxigénio aos tecidos. 

FORÇAS EXTERNAS
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•  Muitos fatores internos têm impacto na saúde geral e na capacidade do corpo entregar oxigénio aos 
tecidos - cardíaco, respiratório, digestivo, etc. A saúde do utilizador também é afetada pelo estilo de 
vida como hábitos tabágicos, nutrição, exercício físico, etc.

•  O reposicionamento é uma parte importante do programa de saúde da pele - através de 
transferências de peso e/ ou mudanças de posição

•  Um bom design de produto deve proporcionar uma performance consistente em várias condições 
ambientais tais como altitude, calor, frio, etc.

•  A performance do produto vai ter grande impacto nas necessidades de manutenção do produto

Imersão

Maximiza a área de contacto 
com a superfície de forma a 
reduzir os picos de pressão. 
Pressão = Força/ Área.  

Off-Loading

Liberta as forças das 
tuberosidades isquiáticas 
através da transferência de 
carga para os troncanteres, 
ancas e coxas.

Envolvimento

O saco de fluído envolve as 
proeminências ósseas mesmo 
durante as mudanças de 
posição.

Gestão das forças de 
cisalhamento

Estático: Contorno da superfície 
de suporte que previne o 
deslizamento e a deslocação da 
pélvis para baixo.

Dinâmico: O fluxo dos materiais 
reduz a tensão entre as 
proeminências ósseas e os 
tecidos durante as atividades 
funcionais, propulsão da 
cadeira de rodas e acomoda os 
movimentos num determinado 
espaço. Uma ótima redução 
da pressão conjuga as forças 
estáticas e dinâmicas sem 
comprometer a postura.

Estabilidade pélvica 

Um bom contorno da pélvis 
proporciona suporte lateral 
do trocanter e estabilidade 
anterior/ posterior da pélvis, 
promovendo extensão do 
tronco para uma melhoria 
das funções de membros 
superiores, controlo 
da cabeça e funções 
fisiológicas.

Ajustabilidade

Possibilidade para modificar 
as almofadas Matrx para 
acomodar ou corrigir 
problemas posturais ou 
alterações ao longo do tempo.

Dinâmico

Estático

MATRX - DESIGN ÚNICO

OUTROS FATORES A CONSIDERAR E A INCLUIR DURANTE A AVALIAÇÃO



Conforto superior com elevado nível de 

proteção e posicionamento

Libra®
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Invacare Matrx Libra

• Otimização da combinação de diferentes materias - uma 
base de espuma anatómica com uma bolsa de fluído no 
topo providencia o mais elevado nível de proteção da 
pele, posicionamento e personalização às necessidades 
de cada utilizador

• Nova bolsa de fluído de dupla camada com recurso à 
tecnologia Invacare Flo-tech™ para uma eficaz gestão da 
forças de cisalhamento e re-distribuição da pressão

• Especial contorno anatómico fornece equílibrio e 
estabilidade à pélvis, otimizando a função corporal nas 
atividades diárias

• Leve e livre de manutenção.

Características e Opções

Design único

• Base de espuma - contorno anatómico para otimizar o suporte e 
posicionamento da pélvis

• Espuma durável de alta resiliência, incluíndo proteção Ultra-Fresh™ - anti-
microbiana e anti-odores 

• Bolsa de fluído - dupla camada com compartimentos segmentados para 
máxima proteção ao redor das proeminências ósseas.

Benefícios funcionais

• Suporte pré-isquial previne o deslize sobre a almofada, reduzindo a 
ocorrência de forças de cisalhamento

• Depressão (cavidade) trocantérica promove nivelamento da pélvis para maior 
estabilidade lateral

• Prolongamento radial posterior da almofada, ajuda a prevenir a basculação posterior da pélvis
• Recorte do término anterior da almofada, acomoda musculos isquiotibiais encurtados e facilita a 

propulsão com os pés.
• Posicionamento confortável dos membros inferiores na linha média, devido ao perfeito equilíbrio do 

contorno anatómico de abdução e adução.

Leve e fiável

• O fluído da bolsa não é sensível à temperatura, nem necessita de manutenção nem de ajustes.
• Devido às propriedades únicas, o fluído da bolsa automaticamente equilibra-se em redor das 

estruturas anatómicas, não necessitando de ajustes nem manutenção.
• Para necessidades complexas de posicionamento, um conjunto de acessórios está disponível para 

personalização.

Superfície anatómica

Superfície aumentada 
para superior 
re-distribuição da 
pressão.

Re-distribuição da 
pressão

O peso transferido da 
pélvis para as coxas, 
reduz a pressão nas 
áreas de maior risco.

Imersão

As proeminências 
ósseas imergem 
confortavelmente na 
bolsa de fluído para 
ótima proteção.

Redução das forças de 
cisalhamento

O design único 
permite o movimento 
controlado da pélvis sem 
deslocamento.
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Características e Opções

REAR

FRONT

DEPTH

Recorte anterior

Para casos com 
isquiotibiais encurtados 
ou propulsão com os 
pés.

Extensão radial posterior

Uma extensão radial de 38 mm maximiza a 
superfície de contacto e minimiza o espaço entre o 
assento e o encosto. Estabiliza o fluído em posições 
de basculação e o recorte ao nível do cóccix, 
potencia o alívio da pressão.

Tamanho da almofada

A profundidade da 
almofada é medida na 
face lateral.

Cunha anterior

Aumenta o declive para 
basculação, previne 
deslizamento e reduz 
forças de cisalhamento.

Recorte anterior com 
cunha

Para casos com 
limitações da flexão da 
articulação coxo-femural, 
ou alturas assento-chão 
reduzidas para propulsão 
com os pés.

Cunha lateral anterior 

Para promover suporte 
para adução.

Cunha posterior

Para casos com rotação 
e obliquidade pélvica.

Cunha lateral

Reforça a estabilidade 
lateral para melhor 
posicionamento na linha 
média.

Saco de fluído suplementar

Para protecção mais 
localizada ou acomodação 
de obliquidade pélvica. 
Fixo de forma segura 
dentro da bolsa de fluído 
ou sobre a base da 
espuma.

Abdutor 

Para um confortável 
posicionamento na linha 
média da anca e perna.

Fecho lateral

Incluí corda para fácil 
manuseio de utilizadores 
com tetraplégia.
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Características Técnicas

Opções de Capa

Matrx Libra

Peso total

kg

Peso max. 
utilizador

Temperatura 
máx. lavagem

80°

Limpeza

1.6 kg Std 136 kg

HD 227kg

Capa: 80° Interior: com um 
pano húmido

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

Tamanhos

Preto macio Spacer

Impermeável a liquidos
Permeável ao vapor

Versão Standard em mm: 

largura x profundidade

355 x 305

355 x 355

355 x 405

380 x 405

380 x 455

380 x 505

405 x 405

405 x 455

405 x 505

430 x 405

430 x 455

430 x 505

455 x 405

455 x 505

480 x 405

480 x 455

480 x 505

505 x 405

505 x 455

505 x 505

Versão Heavy Duty em mm: 

Width (mm) x Depth (mm)

530 x 455

530 x 505

530 x 555

555 x 455

555 x 505

555 x 555



Almofada & Sistema Modular

Flo-tech® Solution Xtra



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.

Adutor

Aplicado no 1/3 lateral distal 
do fémur (num ou ambos os 
lados), reduz a rotação externa 
e abdução dos membros 
inferiores.
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Matrx® Flo-tech® Solution Xtra Almofada & Sistema Modular

Combina excelentes propriedades de redução 
de pressão com a promoção ativa da correção 
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 
correta postura que facilitará a função e 
contribuindo para o aumento do conforto e 
para a preservação da integridade da pele.

Características e Opções

Um saco de fluído duplo cobre toda a superfície 
da almofada

A área de contacto entre o utilizador e a almofada é 
protegida, uma vez que o fluído redistribui a pressão 
para fora das proeminências ósseas. A camada 
adicional de fluído é incorporada por baixo 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 correta imersão do utilizador sobre a 
almofada.

Desenhada para promover correção ativa e gestão da postura

Os componentes modulares são concebidos em espuma CMHR de alta densidade e podem ser usados 
para facilitar uma correção ativa e gestão da postura. As cunhas têm marcas e fixações de faixas 
aderentes macho/fêmea, 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.



Cunhas de canto

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

Cunhas laterais

Colocadas lateralmente debaixo da almofada 
(espuma pode ser recortada para adequação ao 
tamanho da almofada), promovem a estabilidade 
lateral da pélvis.

Cunha frontal

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

Abdutores

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

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.

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.
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Características e Opções

Ultra-fresh™ adicionado 
a todas as almofadas 
para proteção 
antimicrobiana e 
anti-odor.
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Características Técnicas

Cores

Matrx Flo-tech  
Solution Xtra

Peso total

kg

Peso max. 
utilizador

Temperatura 
máx. lavagem

80°

3,08 kg 140 kg Capa: 80°

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

ou

Nivelador pélvico
Saco de fluído

Cunhas posteriores

Abdutor  
(standard ou alto)

Base rígida

Adutor

Suporte de anca

Cunhas laterais 
anteriores 

Cunha frontal

Altura

78 mm

Vários tamanhos

Uma gama de  
44 tamanhos

Tecido Preto 
impermeável

Fabricada segundo as normas Europeias:

BS EN 597-1 Cig,  BS EN 597-2 Match, e BS 7176  (Crib 5)



Almofada de baixo perfil com sistema 

único de bolsa de fluído

Flo-tech™ Solution
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Características Técnicas

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

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.

Cores

Matrx Flo-tech 
Solution

Vários 
tamanhos Altura

Gama de 44 
tamanhos

78 mm

Peso total

kg

3.08 kg

Fabricada segundo normas Europeias :

BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, e BS 7176 (Crib 5)

Peso max. 
utilizador

140 kg

Temperatura 
lavagem máx.

80°

80°

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).

Ultra-fresh adicionado 
a todas as almofadas 
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.

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 
de aparecimento de úlceras de 
pressão.

Tecido Preto 
impermeável



Almofada anatómica de perfil 

baixo com secção de fluído

Flo-tech™ Image
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Características e Opções

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.

Cores

Características Técnicas

Matrx Flo-tech 
Image

Vários 
tamanhos Altura

Uma gama de  
50 tamanhos

78 mm

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

Peso total

kg

1.82 kg

Peso max. 
utilizador

140 kg

Temperatura 
máx. lavagem

80°

80°

Desenho Anatómico

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.

Utilizadores ativos

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.

Capa Bi-elástica Resistente

A capa é em tecido preto dartex, 
bi-elástica, impermeável a liquídos 
e permeável a vapor. A base é 
anti-deslizante. Incorpora uma 
pega.

Ampla oferta

23 tamanhos disponíveis para 
entrega num prazo de 24 horas. 
(ver tabela em anexo)

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

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)

Tecido Preto 
Impermável



Almofada anatómica de perfil 

alto com secção de fluído

Flo-tech™ Plus
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Características Técnicas

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

A almofada Invacare Flo-tech Plus incorpora uma secção de 
fluído 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. A espuma 
moldada de perfil alto garante uma proteção e um conforto 
ótimo para utilizadores considerados como clinicamente obesos 
ou para os que requerem um posicionamento mais elevado na 
cadeira.

Cores

Matrx 
Flo-tech Plus

Altura

103 mm

Peso total

kg

2.5 kg

Fabricada segundo normas Europeias :

BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, e BS 7176 (Crib 5)

Peso max. 
utilizador

152 kg

Temperatura 
máx. lavagem

80°

80°

Base de espuma perfilada

A secção de fluído permite uma imersão profunda e protege a zona isquiática dos utilizadores que 
apresentam um elevado risco de aparecimento de úlceras por pressão. O sistema único de compartimento 
de fluido contribui para a redução das pressões e proporciona maior conforto.

Características e Opções

Capa Bi-elástica Resistente

A capa é em tecido preto dartex, 
bi-elástica, impermeável a líquidos 
e permeável a vaporl. A base é anti-
deslizante. Incorpora uma pega.

Oferta abrangente

Estão 51 tamanhos disponíveis dos 
quais 41 podem ser fornecidos em 
24h. Consulte a tabela em anexo 
para mais informação.

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

Tecido Preto 
impermeável



Adapta-se ao corpo do utilizador

Flo-tech™ Contour Visco
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Características e opções

A almofada Invacare Flo-Tech Contour Visco é constítuída por uma base em espuma de alta 
resiliência (HR) de 40 kg/m3 e de uma camada superior em espuma de memória visco-elástica 
de 80 kg/m3.  
A sua base em espuma HR confere estabilidade à almofada para que possa fornecer o devido 
suporte postural. A superfície de contacto superior em espuma visco-elástica é termo–sensível 
e adapta-se à anatomia do utilizador, favorecendo a imersão e maximizando o contacto com o 
corpo (otimização da redução da pressão).

Capa Bi-elástica 
Resistente

A capa é em 
tecido preto 
dartex, bi-elástica, 
impermeável a 
liquídos e permeável 
a vapor. A base é anti-
deslizante. Incorpora 
uma pega para 
facililtar o transporte.

Disponível em 51 
tamanhos

A almofada Invacare 
Flo-tech Contour 
Visco está disponível 
em 51 tamanhos 
desde 360x330 até 
510x460 mm. (Ver 
tabela dos tamanhos 
para mais detalhes).

Características Técnicas

Matrx Flo-tech 
Contour Visco

Vários 
tamanhos Altura

Uma gama de  
51 tamanhos

120 mm

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

Peso total

kg

1.6 kg

Quatro densidades 
de espuma 
disponíveis

Disponível em quatro 
densidades segundo 
o peso do utilizador 
Macia (até 51kg), 
Média (até 76kg), 
Firme (até 102kg), 
Muito firme (até 
125kg).

Peso max. 
utilizador

127 kg

Temperatura 
máx. lavagem

80°

80°

Superfície de assento anatómico 
com suporte lateral

O seu formato anatómico, 
oferece suporte lateral adicional e 
estabilidade pélvica, contribuindo 
para uma melhor postura do 
utilizador.

Espuma visco elástica desenhada 
para maximizar a superfície de 
contacto com o corpo

Almofada de alto perfil, 
particularmente indicada para 
utilizadores com elevada estatura 
e/ou peso.

Impermeável a Líquidos

Permeável ao Vapor

Fabricada segundo normas Europeias : 
Espuma Interior: BS EN 597-1, BS EN 597-2, BS 5852: 1982 Crib 5 
Cover: BS 7175: 1989 Crib 5

Cores
Tecido Preto 
Impermável



Adapta-se ao corpo do utilizador

Flo-tech™ Lite Visco
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Características Técnicas

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

Características e Opções

A almofada Invacare Flo-tech Lite Visco é constítuída por uma 
base em espuma de alta resiliência (HR) de 40 kg/m3 e de uma 
camada superior em espuma de memória visco-elástica de 
80 kg/m3. A sua base em espuma HR confere estabilidade à 
almofada para que possa fornecer o devido suporte postural. 
A superfície de contacto superior em espuma visco-elástica 
é termo–sensível e adapta-se à anatomia do utilizador, 
favorecendo a imersão e maximizando o contacto com o corpo 
(otimização da redução da pressão).

Capa Bi-elástica 
Resistente

A capa é em 
tecido preto 
dartex, bi-elástica, 
impermeável a 
liquídos e permeável 
a vapor. A base é anti-
deslizante. Incorpora 
uma pega para 
facililtar o transporte.

Disponível em 61 
tamanhos

A almofada Invacare 
Flo-tech Lite Visco 
está disponível 
em 61 tamanhos 
desde 250x250 até 
480x530 mm. (Ver 
tabela dos tamanhos 
para mais detalhes)

Três densidades de 
espuma disponíveis

Disponível em 
três densidades 
adaptáveis ao peso 
do paciente Macia 
(até 32kg), Média 
(até 51kg), Firme (até 
100kg).

Superfície de assento anatómico 
com suporte lateral

O seu formato anatómico oferece 
suporte lateral adicional e 
estabilidade pélvica, contribuindo 
para uma melhor postura do 
utilizador.

Espuma visco elástica, com 
memória, desenhada para 
aumentar a superfície de contacto 
com o corpo

A espuma da almofada é termo – 
sensível e adapta-se à anatomia 
do utilizador, maximizando a 
superfície de contacto com o 
corpo. A Invacare Flo-tech Lite 
Visco proporciona níveis de 
conforto ideais. O seu baixo perfil 
facilita as transferências laterais.

Matrx Flo-tech 
Lite Visco

Vários 
tamanhos Altura

Uma gama de  
61 tamanhos

78 mm

Peso total

kg

1.26 kg

Peso max. 
utilizador

100 kg

Temperatura 
máx. lavagem

80°

80°

Impermeável a Líquidos

Permeável ao Vapor

Fabricada segundo normas Europeias : 
Espuma Interior: BS EN 597-1, BS EN 597-2, BS 5852: 1982 Crib 5 
Cover: BS 7177: 1989 Crib 5

Cores
Tecido Preto 
Impermável



Conforto e Postura

Flo-tech™ Contour/Lite

Invacare Matrx Flo-tech Contour

Invacare Matrx Flo-tech Lite
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Características e Opções

A superfície anatómica da almofada Invacare Flo-tech Contour 
melhora a postura e aumenta a área de suporte, dissipando 
o peso das áreas específicas sujeitas a maior pressão. A 
combinação de uma maior área de contacto e maior suporte 
postural, contribuem significativamente para a prevenção 
de úlceras de pressão. Esta almofada é recomendável para 
utilizadores obesos.

Invacare Flo-tech Lite 
Almofada de perfil baixo com desenho anatómico indicada 
para utilizadores com baixo risco de desenvolver uma úlcera de 
pressão. Importante para aumentar o conforto, fornecer suporte 
postural e estabilidade. Particularmente indicada para casos 
pediátricos.

Capa Bi-elástica Resistente

A capa é em tecido preto dartex, 
bi-elástica, impermeável a liquídos 
e permeável a vapor. A base é 
anti-deslizante. Incorpora uma 
pega para facililtar o transporte.

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

Características Técnicas

Matrx 
Flo-tech Contour

Matrx 
Flo-tech Lite

Altura

103 mm 

78 mm

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

Peso total

kg

1.38 kg 

1.38 kg

Peso max. 
utilizador

152 kg 

127 kg

Temperatura 
máx. lavagem

80°

80° 

80°

Almofada de Espuma Moldada

A espuma moldada permite 
atribuir às almofadas Flo-tech 
uma forma tri-dimensional. A 
espuma moldada é extremamente 
resistente, aumentando a 
durabilidade do produto.

Superficie de assento anatómica

Fornece maior estabilidade e 
suporte postural. Superfície 
com canais de ventilação 
que contribuem também 
para a redução das forças de 
deslizamento e fricção sobre os 
tecidos.

Cores
Tecido Preto 
Impermável

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)



Simplicidade, Conforto e Eficácia

Classic Visco



Características 

A Classic Visco é uma almofada plana inteiramente 
composta de espuma viscoelástica com densidade 
de 85 kg/m3. Com uma altura de 75 mm, esta 
almofada pode ser usada em ambos os lados. A 
Classic Visco foi desenvolvida para garantir conforto 
e melhorar a estabilidade, sendo muito prática de 
aplicar e fácil de usar.

• Espuma 100% viscoelástica 
• Almofada plana, reversível para cima / baixo
• Capa permeável aos vapores, bi-elástica, 

impermeável e com pega incorporada. (São 
fornecidas 2 capas)   

• Disponível em 4 tamanhos

1.  A almofada pode ser utilizada nos dois 
sentidos

Características técnicas

Classic Visco

Dimensões1 Altura

375 x 400 mm 
405 x 400 mm 
430 x 430 mm 
455 x 400 mm

75 mm

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

Peso total

kg

A partir de 
0.950 kg

Cor da capa

Capa simples e funcional

A capa é  bi-elástica e permeável aos 
vapores o que permite uma boa regulação 
da temperatura. É impermeável para evitar a 
penetração de liquidos e proteger a espuma. 
Possui uma pega discreta e funcional. 

A almofada é fornecida com uma capa 
extra para que os utilizadores continuem a 
usar a almofada com todas as caracteristicas 
enquanto a outra capa é lavada.

Duas densidades para melhor adaptação

A Classic Visco promove conforto e suporte 
e adapta-se a diferentes utilizadores. Está 
disponível em 2 tipos densidade: firme para 
utilizadores até 50kg e extra-firme para 
utilizadores até 100kg.

Peso máximo 
do utilizador

50 kg 
100 kg 
100 kg  
100 kg

Capa lavável à 
máquina

90°

a 90º

Códigos

1627253 Classic Visco 375 x 400 mm (Firme)

1627254 Classic Visco 405 x 400 mm Muito firme

1627255 Classic Visco 430 x 430 mm Muito firme

1627256 Classic Visco 455 x 400 mm Muito firme

Capa preta, 
bi-elástica, imper-
meável e repelente 

à água.
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Capa bi-elástica, impermeável e 
repelente à água.

Lavável a 90º

Pega 

Localizada num dos cantos, é 
discreta e facilmente acessível. 

2 firmezas de espuma, 4 
tamanhos

Espuma firme ou muito firme 
dependendo do tamanho 
escolhido
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A combinação perfeita de espuma e 

gel silicone

Propad Revolve Si
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Depois de observar muitos utilizadores sentados 
em almofadas com contorno e numa posição 
incorreta, desenvolvemos a Propad Revolve Si
com o conceito de que pode estar colocada 
de qualquer forma e em qualquer direção sem 
comprometer o conforto do utilizador. Este design 
versátil permite um uso flexível na parte superior, 
inferior, frente e verso, reduzindo a necessidade 
de avaliações e preparação dos assentos.

O conhecimento da Invacare na inovação 
e fabrico de almofadas foi usado para 
desenvolver a Propad Revolve Si. Para isso, 
foram consideradas as opiniões de vários 
profissionais de saúde no que toca aos 
desafios que enfrentam com as almofadas para 
posicionamento sentado.

Como resultado, a Propad Revolve Si foi Propad Revolve Si
desenvolvida para:

• Oferecer um uso seguro e fácil da almofada

• Combinar materiais de qualidade e excelência

• Ir ao encontro de utilizadores em alto risco de 
desenvolver úlceras por pressão

A Propad Revolve Si combina duas camadas Propad Revolve Si
de alta qualidade moldadas em espuma de alta 
resiliência, com uma bolsa de fluído de silicone 
incorporado, sensível à temperatura, para uma 
proteção superior da pele do utilizador.

Omnidirecional - pode ser colocada em qualquer um dos lados!
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Espuma de alta resiliência e qualidade

Transversal a toda a gama de almofadas Invacare, a Propad Revolve Si utiliza a mesma qualidade de 
espuma de alta resiliência que a restante gama Matrx Flotech, ao usar uma estrutura premium de células 
abertas e poliuretano flexível.

A performance da almofada é reforçada por:

•  Químicos retardadores de chama reduzem a inflamabilidade da almofada

•  Agente de ventilação cria uma característica de estrutura celular e determina a densidade da espuma

•  O surfactante usado para modificar as características da espuma ajuda a regular o tamanho da célula e 
estabiliza a estrutura celular da espuma

•  O tratamento Ultra-Fresh proporciona a sensação de frescura e longevidade 
graças à proteção anti-microbiana e anti-odor.

•  A Propad Revolve Si usa uma espuma de alta densidade (70kg/m3) e proporciona 
suporte duradouro sem ficar comprimida ou deixar que o utilizador deslize quando 
está sentado.

Perceber o poder dos materiais
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Dados técnicos

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

Propad Revolve Si

Peso total do 
produto

kg

Peso máx. 
utilizador

Temperatura 
máx. lavagem

90°

75mm 2.5kg 125 kg 90°

 
Altura

410 x 410 mm

430 x 430 mm

460 x 410 mm

 
Dimensões*

Benefícios da tecnologia do fluído Flo-tech

A Propad Revolve Si tem uma bolsa de fluído (silicone) integrado na base da espuma da renovada 
tecnologia Flo-tech Invacare. Este conceito de uma camada de fluído interna foi desenvolvida tendo 
em consideração os utilizadores mais propensos a mudanças de temperatura. Considerando que outras 
almofadas da gama Invacare apresentam bolsas de fluído na almofada, transmitem uma “sensação 
fresca” até à temperatura corporal do utilizador equilibrar. No entanto, com a Propad Revolve Si, os 
utilizadores sentam-se numa espuma macia de 1’’ que imerge na camada de fluído e por isso beneficia 
das propriedades de redistribuição da pressão dos dois materias, garantindo conforto e com bons 
mecanismos de regulação da temperatura.

As vantagens adicionais do fluído Flo-tech incluem:

•  Excelente propriedades de deslocação para promover maior imersão e envolvimento

•  Fluído não sensível à temperatura vai garantir que a viscosidade mantem-se consistente em todos os 
climas

O saco de fluído (silicone) da Propad Revolve Si está dividido em quatro compartimentos para assegurar 
que o fluído permanece situado debaixo das Tuberosidades Isquiáticas (independentemente da 
orientação). Isto oferece maior proteção a uma das áreas anatómicas mais críticas para o desenvolvimento 
de úlceras por pressão.  
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Suporte ajustável com conforto

Apoios de cabeça Elan
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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

Apoios de cabeça Invacare Matrx® Elan 

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

Interface para Flex3

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

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.

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.

Características

Sistema de Bloqueio 
multiaxial

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

Placas de alumínio 
ajustáveis

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

Ajustes sem ferramentas

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

Espuma de dupla densidade 

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.

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.
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Opções de capa

Dados técnicos

Opções almofada

150 mm Almofada Ellipse

250 mm Almofada Ellipse

360 mm Almofada Ellipse

230 mm Almofada Occipital

310 mm Almofada Occipital

Almofada 4 pontos

Almofada 4 pontos Mini

150 x 90 mm

250 x 130 mm

360 x 130 mm

230 x 180 mm

310 x 200 mm

280 x 250 mm

230 x 180 mm

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

Elan Mini Hardware

380 mm Medida da Barra

280 mm Medida da Barra

Família de produtos de 
posicionamento

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

Startex
Controlo 
infeção



Desenhado para proporcionar 

estabilidade e um melhor 

posicionamento do utilizador

Encosto Conforto 
Matrx® Flo-tech™
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Características e Opções

O encosto conforto Invacare Flo-tech foi desenvolvido para oferecer mais estabilidade ao 
utilizador de uma cadeira de rodas ou de uma cadeira tradicional. Proporciona um excelente 
nível de conforto e um posicionamento ideal, que ajudam a incrementar um certo nível de 
independência ao utilizador. A sua forma única protege contra o aparecimento de úlceras por 
pressão e deformações da coluna vertebral causadoras de dores agudas.

Capa impermeável

Capa bi-extensível, impermeável 
e transpiravel, para prevenir 
fricções e pressões.

Cintos ajustáveis

Fixação fácil e segura à cadeira 
de rodas ou à poltrona.

Características Técnicas

Encosto Conforto 
Matrx Flo-tech

Peso max. 
utilizador

Temperatura 
máx. lavagem

80°

165 kg 80°

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

Peso total

kg

1.1 kg

Desenho anatómico e espuma moldada de alta qualidade 

Ajustável à anatomia do utilizador para garantir um posicionamento confortável. A sua estrutura de 
plástico rígido proporciona uma robustez adicional e uma estabilidade que protege e suporta o utilizador.

Facilmente adaptável

Adapta-se à anatomia de cada utilizador e proporciona um suporte lateral e pélvico que ajuda a 
restabelecer a curva lombar natural. Disponível com ou sem apoio lombar em espuma visco elástica, o 
encosto é facilmente ajustável e seguro graças às fitas de faixas aderentes macho/fêmea que permitem 
posicioná-lo à altura pretendida.

Cores

Preto macio

Fabricados segundo normas Europeias: 
BS EN 1021-1 Cig, 
BS EN 1021-2 Match and 
BS 5852: Crib 5


