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Het Invacare Matrx Libra kussen biedt een totaal 
oplossing
■  Een innovatief design: een maximaal voorgevormde schuimbasis, 

een vloeibare gel-pak voor optimale bescherming en de 
aanpasbaarheid aan de behoefte van de gebruiker. 

■  Een vloeibaar gelzakje, onderverdeeld in compartimenten, werd 
ontwikkeld om het afschuiven te verminderen

■  Licht en onderhoudsvrij, past de Libra zich aan bij preventie- en 
positioneringsbehoeftes van de gebruiker, perfect in lijn met een 
actieve levensstijl.

■  Aanbevolen voor alle gebruikers, ook voor hen die een verhoogd 
risico lopen op huidletsels



Uniek design

■  De basis is een anatomische 
gevormde mousse om het 
onderhoud en de positionering van 
het bekken te optimaliseren

■  De High Resilient schuimbasis is 
duurzaam dankzij de antibacteriële 
Ultra-Fresh™ behandeling om de 
ontwikkeling van bacteriën en 
geuren tegen te gaan.

■  Het vloeibaar gelzakje: dubbel 
gelaagd en onderverdeeld, voor een 
maximum aan bescherming rondom 
de countouren van de zitbeenderen

Functionele voordelen

■  Bekkencorrectie om afschuiving 
te voorkomen en wrijving te 
verminderen

■  Ondersteuning van de heupen 
die de laterale stabiliteit van het 
bekken bevordert

■  De opstaande achterste rand van 
het kussen vermindert de kanteling 
van het bekken

■  De schuine afsnijding vooraan 
zorgt voor ruimte om te strakke 
hamstrings tegen te gaan en de 
voetvoortstuwing mogelijk te 
maken

■  Het specifiek contour vooraan 
ondersteunt de uitlijning van de dijenBetrouwbaarheid en lichtheid

■  De vloeibare gel is ongevoelig voor 
temperatuur. Er is geen onderhoud 
nodig

■  Het Matrx Libra kussen is licht 
(gewicht vanaf 1,6kg) en gaat 
gepaard met een actieve levensstijl

■  Voor complexere aanpassingen, 
is een reeks gebruiksvriendelijke 
accessoires beschikbaar

Omsluiting van het 
zitoppervlak 
De vergroting van het 
steunoppervlak zorgt voor 
een betere drukverdeling.

Drukpuntenverdeling
Het gewicht over de 
heupen en de dijen wordt 
verdeeld, wat zorgt voor een 
drukvermindering van de 
risico-zones.

Inzinking in het kussen
De heup verzinkt zeer 
comfortabel in het 
gelzakje voor een optimale 
bescherming.

Specificaties en opties

Een vermindering van 
schuif- en wrijfkrachten
Het uniek design van het 
kussen maakt het mogelijk 
om heupbewegingen 
gecontroleerd uit te voeren 
zonder te schuiven.
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Specificaties en opties

Achterkant

Voorkant

Diepte

Afgeschuinde voorkant
Vergemakkelijkt transfers en 
de voetvoortstuwing.

Achterste rand van het kussen
Een uitbereiding van 38 mm zorgt voor een groter 
kussenoppervlak en laat toe dat het gelzakje stabiel blijft bij 
een zitverplaatsing.
Een groef/opening voor het stuitbeen om de druk te 
verzachten.

Afmetingen van het kussen
Werkelijke diepte = diepte + 
38 mm.

Voorste wig
Voorkomt het schuiven en 
vermindert het wrijven.

Gehalveerde voorste wig
Voor heupflexie beperkingen 
en / of lagere zithoogte voor 
de voetvoortstuwing.

Conische wig
Voor extra ondersteuning bij 
adductie.

Conische wig
Ondersteunt een 
scheefstand van het bekken 
aan de achterzijde van het 
kussen.

Laterale wiggen
Verbeterde zijdelingse 
stabiliteit om de positie van 
de dijbenen in de lengte van 
het zitkussen te bevorderen.

Supplementair gelzakje
Voor een gerichte 
bescherming bij scheefstand.

Abductor
Optimaliseert de abductie en 
de positie van dijbenen en 
heupen.

Zijvak voor eenvoudig 
opbergen
Lus bevestigd aan de rits 
voor het gemakkelijk openen 
van de zak.
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Matrx Libra Gewicht vanaf  
1,6 kg1

kggkgkg

Maximum 
gebruikersgewicht
Standaard: 136 kg
Bariatrisch: 227 kg

Buitenbekleding  
is machine- 

wasbaar op 80°

Binnenbekleding
Schoon te maken 
met een vochtige 

doek

Standaard versie in mm: breedte x diepte
Maximum gewicht gebruiker: 136 kg

360 x 310 380 x 410 410 x 410 430 x 410 460 x 410 480 x 410 510 x 410

360 x 360 380 x 460 410 x 460 430 x 460 460 x 460 480 x 460 510 x 460

360 x 410 380 x 510 410 x 510 430 x 510 460 x 510 480 x 510 510 x 510

Bariatrische versie in mm: breedte x diepte
Maximum gewicht van de gebruiker: 227 kg

530 x 460 560 x 460

530 x 510 560 x 510

530 x 560 560 x 560

Beschikbare afmetingen

Hoezen

Zwarte 
waterdichte en 

waterafstotende 
bekleding

Zwarte 
luchtdoorlatende 
Mesh bekleding

Technische specificaties

1/  Varieert volgens de afmeting van het kussen.
2/  Voldoet aan de richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde 

gevaarlijke stoffen in elektrisch en elektronisch apparatuur.
3/  Conform de regelgeving inzake de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking 

van chemische stoffen.

RoHS 2

compliant REACH
Compliant

REACH
Compliant

32

Hoogte
A: 90 mm/
B: 95 mm

A
B

Hoogte
65 mm
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