
15 cm dybde

Invacare®

Matrx® ryggsystem

Invacare Matrx Elite Back
Invacare Matrx Elite Back har lett sidestøtte med 
god klaring ved skuldre og hofter. Dette gir rom 
for bevegelse i overkroppen.

Invacare Matrx Elite Back, dyp er designet med 
ekstra dype sidestøtter. Dette gir mye støtte for 
overkroppen, samtidig som det er klaring ved 
skuldre og hofter.

Trekk og skum:
■  Det overdimensjonerte skummet gir ekstra komfort og støtte
■  Vannavstøtende og pustende trekk

Ryggskall
■  Formet skall som gir svært god sidestøtte
■  Lett - de fleste modeller veier under 1,8 kg

Korsryggstøtte:
■  Avtagbar korsryggstøtte er inkludert

7,5 cm dybde

Matrx ryggsystem
Vi lanserer nå vår serie med rygger 
som gir ekstra støtte og komfort. 
Ryggene er enkle å montere og 
tilpasse til bruker. Et stort utvalg 
av bredder, dybder og høyder er 
tilgjengelig. 

Matrx Elite Back, dyp

Matrx Elite Back
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18 cm dybde

Invacare Matrx Posture Back
Invacare Matrx Posture Back har lett sidestøtte og 
ekstra polstring for god postural støtte og høy 
komfort.

Invacare Matrx Posture Back, dyp har ekstra dype 
sidestøtter og polstring for å gi solid postural 
støtte og høy komfort.

Trekk:
■  Vannavstøtende og pustende
■  Med borrelåsfester til overgangstrekk

Skum:
■  Formstøpt skum som runder av ryggskallet for god 

beskyttelse og komfort
■  Skummet festes til ryggskallet med borrelås for enkel 

utskiftning

Ryggskall
■  Formet skall som gir god sidestøtte og posisjonering
■  Slitesterk, lett ABS-plast med innebygd plate for 

nakkestøtteinnfestning

Korsryggstøtte
■  Avtagbar korsryggstøtte som enkelt tilpasses individuelle 

behov

Invacare®

Matrx® ryggsystem

Monteringsbeslag

Universalfeste til Modulite™. 
Gode muligheter for 
justering av høyde, dybde 
og ryggvinkel. 

Artikkelnummer

12,5 cm dybde

Rygg Matrx 
Elite Back, 
dyp

sb40,5 
rh40,5 203269 1543513

sb40,5 rh50,5 203270 1543515
sb43 rh40,5 203271 1543517
sb43 rh50,5 203272 1543519
sb45,5 rh40,5 203273 1543521
sb45,5 
rh50,50 203274 1543523

Rygg Matrx 
Elite Back

sb40 rh50 203252 1531824
sb43 rh50 203253 1531831
sb45 rh50 203254 1531832
sb48 rh50,5 203267 1545112
sb50,5 rh50,5 203268 1545115

Rygg Matrx 
Posture Back, 
dyp

sb35,5 rh40,5 203258 1545002
sb40,5 
rh40,5 203259 1545058

sb40,5 rh50,5 203260 1545059
sb43 rh40,5 203261 1545061
sb43 rh50,5 203262 1545062
sb45,5 rh40,5 203263 1545064
sb45,5 rh50,5 203264 1545065
sb50,5 rh40,5 203265 1545067
sb50,5 rh50,5 203266 1545068

Rygg Matrx 
Posture Back 

sb40 rh40 203246 1531762
sb40 rh50 203247 1531763
sb43 rh40 203248 1531792
sb43 rh50 203249 1531793
sb45 rh40 203250 1531822
sb45 rh50 203251 1531823

Universalfeste 
Matrx til 
Modulite 
setesystem

203257 1545275

Beskrivelse Størrelse HMS art. nr. Invacare art. nr. Beskrivelse Størrelse HMS art. nr. Invacare art. nr.

Matrx Posture Back

Matrx Posture Back, dyp
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