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Invacare Matrx Libra

• Otimização da combinação de diferentes materias - uma 
base de espuma anatómica com uma bolsa de fluído no 
topo providencia o mais elevado nível de proteção da 
pele, posicionamento e personalização às necessidades 
de cada utilizador

• Nova bolsa de fluído de dupla camada com recurso à 
tecnologia Invacare Flo-tech™ para uma eficaz gestão da 
forças de cisalhamento e re-distribuição da pressão

• Especial contorno anatómico fornece equílibrio e 
estabilidade à pélvis, otimizando a função corporal nas 
atividades diárias

• Leve e livre de manutenção.

Características e Opções

Design único

• Base de espuma - contorno anatómico para otimizar o suporte e 
posicionamento da pélvis

• Espuma durável de alta resiliência, incluíndo proteção Ultra-Fresh™ - anti-
microbiana e anti-odores 

• Bolsa de fluído - dupla camada com compartimentos segmentados para 
máxima proteção ao redor das proeminências ósseas.

Benefícios funcionais

• Suporte pré-isquial previne o deslize sobre a almofada, reduzindo a 
ocorrência de forças de cisalhamento

• Depressão (cavidade) trocantérica promove nivelamento da pélvis para maior 
estabilidade lateral

• Prolongamento radial posterior da almofada, ajuda a prevenir a basculação posterior da pélvis
• Recorte do término anterior da almofada, acomoda musculos isquiotibiais encurtados e facilita a 

propulsão com os pés.
• Posicionamento confortável dos membros inferiores na linha média, devido ao perfeito equilíbrio do 

contorno anatómico de abdução e adução.

Leve e fiável

• O fluído da bolsa não é sensível à temperatura, nem necessita de manutenção nem de ajustes.
• Devido às propriedades únicas, o fluído da bolsa automaticamente equilibra-se em redor das 

estruturas anatómicas, não necessitando de ajustes nem manutenção.
• Para necessidades complexas de posicionamento, um conjunto de acessórios está disponível para 

personalização.

Superfície anatómica

Superfície aumentada 
para superior 
re-distribuição da 
pressão.

Re-distribuição da 
pressão

O peso transferido da 
pélvis para as coxas, 
reduz a pressão nas 
áreas de maior risco.

Imersão

As proeminências 
ósseas imergem 
confortavelmente na 
bolsa de fluído para 
ótima proteção.

Redução das forças de 
cisalhamento

O design único 
permite o movimento 
controlado da pélvis sem 
deslocamento.
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Características e Opções

REAR

FRONT

DEPTH

Recorte anterior

Para casos com 
isquiotibiais encurtados 
ou propulsão com os 
pés.

Extensão radial posterior

Uma extensão radial de 38 mm maximiza a 
superfície de contacto e minimiza o espaço entre o 
assento e o encosto. Estabiliza o fluído em posições 
de basculação e o recorte ao nível do cóccix, 
potencia o alívio da pressão.

Tamanho da almofada

A profundidade da 
almofada é medida na 
face lateral.

Cunha anterior

Aumenta o declive para 
basculação, previne 
deslizamento e reduz 
forças de cisalhamento.

Recorte anterior com 
cunha

Para casos com 
limitações da flexão da 
articulação coxo-femural, 
ou alturas assento-chão 
reduzidas para propulsão 
com os pés.

Cunha lateral anterior 

Para promover suporte 
para adução.

Cunha posterior

Para casos com rotação 
e obliquidade pélvica.

Cunha lateral

Reforça a estabilidade 
lateral para melhor 
posicionamento na linha 
média.

Saco de fluído suplementar

Para protecção mais 
localizada ou acomodação 
de obliquidade pélvica. 
Fixo de forma segura 
dentro da bolsa de fluído 
ou sobre a base da 
espuma.

Abdutor 

Para um confortável 
posicionamento na linha 
média da anca e perna.

Fecho lateral

Incluí corda para fácil 
manuseio de utilizadores 
com tetraplégia.
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Características Técnicas

Opções de Capa

Matrx Libra

Peso total

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Peso max. 
utilizador

Temperatura 
máx. lavagem

80°

Limpeza

1.6 kg Std 136 kg
HD 227kg

Capa: 80° Interior: com um 
pano húmido

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

Tamanhos

Preto macio Spacer

Impermeável a liquidos
Permeável ao vapor

Versão Standard em mm: 

largura x profundidade

355 x 305

355 x 355

355 x 405

380 x 405

380 x 455

380 x 505

405 x 405

405 x 455

405 x 505

430 x 405

430 x 455

430 x 505

455 x 405

455 x 505

480 x 405

480 x 455

480 x 505

505 x 405

505 x 455

505 x 505

Versão Heavy Duty em mm: 

Width (mm) x Depth (mm)

530 x 455

530 x 505

530 x 555

555 x 455

555 x 505

555 x 555


