
Former seg etter brukerens kropp

Contour ViscoNG



Invacare Matrx Contour ViscoNG er en anatomisk utformet skumpute i 100 % viskoelastisk materiale. Puten har utmerkede 
trykkfordelingsegenskaper for økt komfort og stabilisering av bekkenet. Putens utforming og profil gir lav høyde - noe som 
er praktisk når brukeren skal bruke føttene til å sparke seg frem eller når rullestolen kjøres inntil et bord.

Matrx Contour 
ViscoNG

   Matrx Contour ViscoNG er produsert i viskoelastisk skum, noe som gir brukeren mulighet til å synke ned i skummaterialet. På denne måten tilpasser 
puten seg til brukerens kroppsform, kontaktflaten blir større og trykkfordelingen blir bedre. 
   Matrx Contour ViscoNG leveres i flere bredde-/dybdekombinasjoner med ulik vektkapasitet. Dette for å best mulig imøtekomme den enkelte brukers 
behov. Puten kommer med to elastiske inkontinestrekk (Black Wipedown) som puster, og som enkelt kan tas av for vedlikehold og rengjøring. Den 
sklisikre undersiden av trekket sørger for at puten forblir på plass, samtidig som det praktiske bærehåndtaket gjør det enkelt å flytte puten mellom stoler.
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Bredde Dybde Høyde Høyde Produktets 
totalvekt 

Maksimal 
brukervekt 

Maksimal 
vasketemperatur 

Matrx 
Contour 
ViscoNG

355 mm
380 mm
405 mm
430 mm
455 mm
480 mm
505 mm

405 mm
430 mm
455 mm
530 mm

A=100mm
B=100mm 100mm 1.3kg 140Kg*

90°

Tekniske data 

Puten er produsert i henhold til EN1021-1 Cig og EN1021-2 Match

*  Puter med setebredde 380 og 405 mm - minimum brukervekt: 40 kg 
Puter med setebredde 430 mm og over - minimum brukervekt: 60 kg

2. plass i delkontrakt 3

På anbud 
med NAV
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300582 300585 300588 300591 300594 300597
1632351 1632354 1632357 1632360 1632363 1632366

43
300583 300586 300589 300592 300595 300598
1632352 1632355 1632358 1632361 1632364 1632367

45,5
300584 300587 300590 300593 300596 300599
1632353 1632356 1632359 1632362 1632365 1632368

53
300600 300601 300602 300603
1632369 1632370 1632371 1631222

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

Putens bakre utforming 

   Gir ekstra støtte bak bekkenet 
for optimal bekkenposisjonering. 
Putens bakre utforming passer 
perfekt under ryggstøtten på 
stolen og fyller gapet som normalt 
sett oppstår ved bruk av vanlige 
sitteputer med rektangulær 
passform i bakkant. Putens 
utforming maksimerer brukerens 
kontakt med overflaten og bidrar 
til forbedret trykkfordeling og økt 
hudbeskyttelse. 

Skrå profil i front

   Putens profilering i forkant gir 
mindre konflikt mellom pute og 
legg, samtidig som kneleddet 
får et større arbeidsområde. 
Dette gir flere muligheter for 
posisjonering av føttene og 
bedre forutsetninger for å 
sparke seg frem ved hjelp av 
bena.
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Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual 
samt mer informasjon om produktet.

Black Wipedown-trekk 
(standard) 

https://www.invacare.no/nb/sitte-ryggputer-og-madrasser/matrx-sitteputer/invacare-matrx-contour-visco-ng-sittepute



