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MatrX Elite E2
■ stabilita horní poloviny těla a boků
■ více mobility díky stabilnímu držení
■ optimální podpora aktivního a velmi aktivního uživatele

MatrX Elite E2 Deep
■ stabilita horní poloviny těla a boků
■ kompenzace držení těla při zachování přirozené mobility
■ díky své hloubce zajišťuje optimální polohu pro uživatele      

vyžadující podporu

MatrX zádové opěrky

Jedná se o zdravotnický prostředek. Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou
pouze ilustrativní. Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit.
Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.

Ať už jde o lehké, multifunkční, aktivní nebo elektrické vozíky, Invacare Matrx poskytuje perfektní řešení
pro vaše záda. Zádové skořepiny Invacare Matrx jsou vyrobeny z ABS plastu, hliníku nebo karbonu, v
závislosti na produktu. Čalounění je vyrobeno z vysoce kvalitní tvarované pěny, která zaručuje maximální
bezpečnost a pohodlí. Prodyšné kryty odpuzují vlhkost. Upevňovací přípravky mají rychloupínací prvky a
vyznačují se pružností a robustností s nízkou hmotností.

Zadní části Matrx Elite E2 a E2 Deep nabízejí optimální tloušťku pěny, která zajišťuje kombinaci pohodlí a
trvanlivosti, aniž by došlo k přehřívání. Díky této termoregulaci a optimální podpoře tvaru zádové skořepiny
je Matrx E2 Deep back vynikající volbou pro pohodlí a stabilitu na vozíku. Matrx E2 Deep je k dispozici v
širším rozsahu šířek a výšek. Ergonomický design = lepší podpora a rozložení tlaku zajišťují větší pohodlí a
lepší přizpůsobení. Nově tvarovaný design podporuje pánev a nabízí zvýšenou stabilitu a rovnováhu.
Technologie Ripple Foam: vysoce odolný zvlněný pěnový povrch uvolňuje páteř a zajišťuje lepší proudění
vzduchu. Kryt pěnového povrchu odolný proti vlhkosti je k dispozici také jako příslušenství. Nastavitelné na
výšku i na šířku. Hluboká verze Elite E2 Deep nabízí ještě větší stabilitu trupu.
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MatrX MX2 
 ultralehká karbonová zádová opěrka s atraktivním 

designem
 rovnoměrná podpora v oblasti dolní části trupu a pánve
 pro větší toleranci sezení a lepší funkčnost v aktivním 

každodenním životě
 pro aktivní uživatele 
 k dispozici v pěti šířkách a čtyřech výškách

1 s pevným systémem
2 s rychloupínacím systémem 

kód úhrada cena              doplatek
5004988 OPĚRKA ZAD ANATOMICKÁ MATRX 15 405,30         17 117,00     10% z ceny  =  1 711,70

předepisuje: REH, NEU, ORT, INT, PED + schválení revizním lékařem
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