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Invacare®

Matrx® Elan

Talrijke verstellingen voor optimaal comfort
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Invacare Matrx® Elan
De Invacare Matrx Elan hoofdsteun vervolledigt ons gamma. Hij is licht, compact en multiverstelbaar. Deze hoofdsteun biedt uitstekende comfort en ondersteuning en is beschikbaar
voor kinderen en volwassenen.
De hoofdkenmerken zijn:
• Een hoogteverstelbare fixatie
• Verschillende kussens en hoezen

Een hoogteverstalbere fixatie
•	De innovatieve fixatie van de
Elan hoofdsteun beschikt over
een 6-puntsrotatie om een ideale
positionering te bieden en heeft
ook een inklapfunctie.
•	De Elan hoofdsteunen kunnen
snel ingesteld worden met slechts
één tool voor elk rotatiepunt. Zo
wordt elk punt betrouwbaar in de
gewenste stand gefixeerd.
•	De hendels kunnen de
hoofdsteunpositie eenvoudig
aanpassen.
•	De Elan fixatie is beschikbaar
voor volwassenen (380 mm) en
voor kinderen (280 mm). Ze kan
uitgerust worden met elke Matrx
hoes die beschikbaar is in de
handel.
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Kussenopties

Drie ellips kussens

Twee achterhoofdkussens

Vier-punts kussen

Kunnen hervormd worden om ze
aan te passen aan het hoofd van
de gebruiker en zo de zijdelingse
steun te verhogen.
Verkrijgbaar in drie maten :
150 x 90 mm, 250 x 30 mm of
360 x 130 mm.

Biedt het achterhoofd en
onderhoofd ondersteuning.
Verkrijgbaar in twee maten :
230 x 180 mm of 310 x 200 mm.

Biedt het achterhoofd en het
slaapbeen 4-puntsondersteuning.
Verkrijgbaar in maat 280 x 260 mm.

Kenmerken
Twee types hoezen
De ademende zwarte
hoes voorziet twee
ritssluitingen. Hij is
ook anti-bacterieel.
De Dartex hoes is
waterdicht. Ze zijn beide
eenvoudig te plaatsen en
af te nemen.

Twee verschillende
schuimdensiteiten
Het gevormd HR schuim zorgt voor
comfort, inzinking en bescherming
en voorkomt wegzakking van het
hoofd. Het schuim omhult de randen
voor extra comfort en veiligheid. De
kussens zijn 45% lichter dan de meeste
kussen op de markt.
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Verstelbaar zonder
gereedschap
➊D
 e verstelbare
vleugelmoeren
vereenvoudigen de
hoofdsteunpositie.
➋D
 e fixatiemoer is fijner
en ergonomischer. Hij
is eenvoudig in hoogte
in te stellen en kan
verwijderd worden.

Flex 3 adapter
De adapter maakt het
mogelijk om de Elan
hoofdsteunen aan te
passen aan de Invacare
Flex 3 rugleuningen.

Multilaag
gewrichtsarmen
Zorgt voor een betere
weerstand en stabiliteit
van de hoofdsteunpositie
op korte en lange
termijn.

Aluminium structuur
De structuur van de
modulaire kussens kan
optimaal aangepast
worden aan elke
gebruiker.

Gamma positioneringsproducten
Invacare biedt u nu een volledig
gamma met positioneringsproducten :
kussens, ondersteuningen, riemen en
hoofdsteunen.

Technische gegevens
Raadpleeg onze website voor meer info.

Fixaties
Elan standaard fixatie

380 mm hoog

Elan mini fixatie

280 mm hoog

Kussens
Ellips - 150 mm

150 x 90 mm

Ellips - 250 mm

250 x 130 mm

Ellips - 360 mm

360 x 130 mm

Achterhoofd - 230 mm

230 x 180 mm

Achterhoofd - 310 mm

310 x 200 mm

4-punt

280 x 260 mm
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Bekleding
Zwarte en
ademende stof

Dartex
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