
Desenvolvido em fibra de carbono para uma 
estabilidade única e uma performance extraordinária

Invacare®  Encosto Matrx® MX2



Desenvolvido para utilizadores ativos, o MX2 é um 
encosto ultra-leve com um aspeto e design atrativos. 
O MX2 é uma peça adicional com muito estilo e 
leveza para qualquer cadeira de rodas manual leve, e 
oferece suporte excecional à parte inferior do tronco 
e pélvis. Adiciona conforto e estabilidade para 
funcionalidade otimizada - quer seja para se auto-
propulsionar ou para o ajudar nas atividades da vida 
diária.

Com o MX2, tem tudo o que necessita - estética, 
suporte, conforto e funcionalidade. 

Estrutura leve em fibra de carbono

O MX2 foi especialmente desenvolvido com várias camadas de 
fibra de carbono para otimizar a tensão e a absorção do 
choque. Isto significa que o encosto tem flexibilidade para se 
adaptar aos movimentos do utilizador, enquanto o ajuda a 
manter-se na posição correta. Isto é precisamente o que um 
utilizador ativo necessita - liberdade de movimento combinada 
com estabilidade. Também vai ter um papel importante no 
amortecimento, especialmente quando combinado com o 
hardware de fixação em carbono, que permite que os 
utilizadores conduzam a cadeira de forma mais confortável. 

A forma perfeita

O MX2 oferece 76mm de profundidade de contorno anatómico para uma estabilidade lateral e imersão 
do tronco melhorados. Os recortes inferiores para as ancas permitem uma liberdade de movimentos 
melhorada; ideal quando se inclina lateralmente para alívio de pressão ou quando tenta alcançar 
objetos. O recorte superior permite liberdade de movimentos da cintura escapular sem comprometer 
o suporte e permitindo que o utilizador se auto-propulsione de forma eficiente, mesmo com um
encosto mais alto. Recorte superior

Recorte inferior

76mm de profundidade de contorno

Design do contorno anatómico



Características e opções

Estrutura do encosto 

• Disponível em quatro alturas e cinco
larguras para permitir que encontre o
tamanho ideal

• Os recortes para respiração ajudam a
manter a circulação do ar

• Desenho inteligente para permitir ajustes
mesmo quando o utilizador está na cadeira

• Capa Spacetex respirável - encostos com
230mm ou mais altos integram painéis
laterais em napa

• Espuma mais larga que o tamanho da
estrutura para melhor conforto e proteção e
prevenir pontos de pressão

Hardware de fácil fixação

O MX2 está disponível com dois tipos de 
hardware - fixo ou extração rápida - ambos 
permitem ajustes 3D em:
• Altura
•  Profundidade (76 mm com hardware fixo;

108 mm com hardware de extração rápida)
e Ângulo (+/- 15° em vários passos)

• Rotação

O hardware do encosto é também ajustável em 
largura, para permitir que o encosto se adapte a 
cadeiras que são até 25mm mais estreitas ou largas 
do que a largura atual do encosto - característica 
ideal para utilizadores com tronco largo e anca 
estreita, ou tronco estreito e anca larga. 
Todas estas possibilidade de ajuste asseguram uma 
adaptação e posicionamento precisos em cada 
cadeira de rodas rígida ou de encartar, com um 
diâmetro do tubo do encosto de 19mm, 22mm e 
25mm. 

Montagem fixa

Construída com uma 
placa de fibra de 
carbono para reduzir 
o peso total.

Extração rápida

Fácil de remover 
para transporte.
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Dados técnicos

Matrx MX2

Largura Altura

355, 380, 405, 
430, 455 mm

150, 230, 310, 
410 mm

Para mais informação sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por 
favor contacte o site da Invacare em www.invacare.pt.

Temp. lavagem 
da capa

60°

Peso máx. 
utilizador

60° 113 kg

Garantia

2 anos

Ajuste 
do ângulo

Ajuste 
da profundidade

+/- 15° 76 mm 1  
108 mm 2

Peso total do 
produto

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

começa a partir 
das 770 gr (com o 

hardware fixo 
incluído)

Características e opções

Capa de privacidade 

Capa de privacidade opcional que cobre a abertura entre o assento e o encosto. 

Almofada de posicionamento

Uma almofada lombar é incluida como standard, para proporcionar suporte na parte inferior do 
tronco a utilizadores que necessitam de conforto adicional.

1. Com hardware fixo

2. Com hardware de extração rápida Colour

Tecido Mesh Tex 

Cor




