
For god trykkavlastning, 
posisjonering og komfort

Libra®



     Libra er en formpresset, konturformet skumpute som gir 
svært god trykkavlastning og sittestabilitet

     Anatomisk utformet skumbase med oval utformet 
bakkant og fordypning som gir god plass til sitteknuter, 
haleben og hofter. Dette bidrar igjen til god balanse og 
stabilitet for bekkenet og kroppen.

     Libra understøtter funksjonelle behov for trykkavlastning 
og bidrar samtidig til et mer aktivt liv ved at puten har lav 
vekt og er tilnærmet vedlikeholdsfri.

     Libra leveres som standard med strekkbart 
inkontinenstrekk og beskyttelsesfilm som hindrer 
inntrenging av fukt i skumbasen.

Egenskaper og tilbehør
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med NAV

Anatomisk design

     Skumbasen er spesialutformet 
for å gi god bekkenstøtte og 
trykkavlastning av tuber og 
trochanter

     Fremstilt i god skumkvalitet med 
høy tetthet og med Ultra-Fresh™ 
antimikrobiell behandling mot 
støvmidd, bakterier og tilhørende 
lukt.

Mange funksjonelle fordeler

Mykt formet brønn som gir optimal 
støtte av tuber og forhindrer 
fremoverglidning og shear

Anatomisk formet støtte til trochanter 
fremmer lateral stabilitet av bekkenet

Formen på bakre del av puten 
motvirker at bekkenet vipper bakover

Den fremre skrå kanten sikrer full 
understøttelse og gir plass når stolen 
sparkes fremover eller ved korte og 
stramme hamstrings.

Lett abduksjonskile foran på puten 
bidrar til bedre posisjonering av lår og 
ben

Brukervennlig og pålitelig

     Dobbelt silikonlag i oppdelte 
rom sikrer maksimal avlastning 
av bekkenet, inkludert tuber og 
trochanter

     Silikonen krever ingen form 
for ettersyn, noe som er 
tidsbesparende og gjør puten 
vedlikeholdsfri  

     Svært lav vekt gjør at puten er enkel 
å ta med seg overalt

     Lett abduksjonskile foran på puten 
bidrar til bedre posisjonering  
av lår og ben

Sitteflate

Stor konturformet overflate 
sikrer otimal trykkfordeling

Trykkfordeling

Libras unike utforming sikrer 
at vekten fra kroppen og 
bekkenet fordeles til hele 
sitteflaten.

Trykkavlastning

Knokkelutspring som 
tuber og trochanter får en 
komfortabel trykkavlastning 
ved hjelp av to separate 
silikonlag.

Redusert shear

Putens unike utforming 
hindrer fremoverglidning 
og reduserer shear. Shear 
oppstår når vevet mellom 
knokler og underlag 
beveges og strekkes, uten 
at disse beveger seg 
tilsvarende.

Matrx Libra



Egenskaper og tilbehør

BAK

FORAN

DYBDE

Skrå kant i front 

Sikrer full understøttelse  og 
gir plass ved forflytninger, 
når stolen brukes som 
sparkestol eller ved korte og 
stramme hamstrings.

Avlastning av halebeinet

Libra er mykt utformet for å gi plass til sitteknuter og 
haleben, og samtidig gi god støtte til hoftene,for å sikre god 
trykkavlastning og stabilitet.

Putens bakre utforming 

Libra har økt dybde i 
bakkant for å fylle ut 
avstanden mellom stolsetet 
og rygglenet.

Frontkile

Kan anvendes som ekstra 
tilpasning for å hindre 
fremoverglidning og shear.

Tilpasset frontkile

Velegnet ved for eksempel 
nedsatt bevegelighet i den 
ene hoften eller når stolen 
sparkes fremover med ett 
bein.

Konisk hjørnekile

Ved behov for lett forøket 
støtte lateralt foran

Konisk hjørnekile

Hjørnekilen kan også 
plasseres ved bakerste 
hjørne, for eksempel ved 
bekkenskjevhet.

Sidekile

Sikrer lateral stabilitet og 
støtte. Når kilen plasseres 
på begge sider (som på 
bildet) økes posisjoneringen 
i midtlinjen.

Ekstra silikoninnlegg

Et halvt silikoninnlegg kan 
legges til på én eller begge 
sider. Velegnet ved behov 
for økt trykkavlastning eller 
ved bekkenskjevhet.

Abduksjonskile

Brukes ved behov for økt 
komfortabel anatomisk 
korrekt støtte og 
posisjonering av lår og ben.

Sidelomme i trekket

 Puten kommer som 
standard med en liten 
lomme i trekket, perfekt for 
småting som for eksempel 
nøkler.



Tekniske data

Trekk
Black smooth 

(standard)
Spacer Black wipedown

Matrx Libra

Vekt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Maksimal 
brukervekt

Rengjøring av 
inkontinenstrekk 

80°

Innvendig trekk

1.6 kg Std 136 kg
HD 227kg

Yttertrekk: 80° Tørk av med 
desinfiserende 

væske

Antall størrelser

Bredde i cm
36 38 41 43 46 48 51 53 56

D
yb

d
e 

i c
m

31
300605
1634338

36
300606
1634339

41
300607 300608 300612 300616 300620 300624 300628
1634340 1634341 1634345 1634349 1634353 1634357 1634361

43
300609 300613 300617 300621 300625 300629 300632 300636
1634342 1634346 1634350 1634354 1634358 1634362 1634365 1634369

46
300610 300614 300618 300622 300626 300630 300633 300637
1634343 1634347 1634351 1634355 1634359 1634363 1634366 1634370

51
300611 300615 300619 300623 300627 300631 300634 300638

1634344 1634348 1634352 1634356 1634360 1634364 1634367 1634371

56
300635 300639
1634368 1634372

HMS-nummer
Artikkelnummer Invacare

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo

Merk at fargen kan variere noe ut i fra fargen som er vist på bildene

Vannavstøtende 
Pustende Pustende Vannavstøtende 

Pustende

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 430

430 x 455

430 x 505

455 x 405

455 x 455

455 x 505

480 x 405

480 x 455

480 x 505

505 x 405

505 x 455

505 x 505

530 x 455

530 x 505

530 x 560

560 x 455

560 x 505

560 x 560

Bredde (mm) x Dybde (mm) Bredde (mm) x Dybde (mm)

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual 
samt mer informasjon om produktet.
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