
A transformar o 
posicionamento das crianças 

Trusted Solutions,
Passionate People®

Mini 
Almofada e Encosto



O encosto Invacare Matrx Mini e a almofada  
Mini PS foram desenvolvidos para proporcionar 
um suporte excecional com o máximo de 
liberdade de movimentos. Cada elemento da 
Série Mini foi cuidadosamente desenhado e 
construído, mantendo os utilizadores pediátricos 
na vanguarda em cada etapa do crescimento. As 
características principais incluem: 

•  Encosto leve com contorno ergonómico e 
durabilidade assegurada

•  Almofada com contorno de espuma de alta 
resiliência

Invacare Matrx® Mini Almofada e Encosto

Encosto leve, contorno anatómico e 
durabilidade assegurada

O encosto Invacare Matrx Mini 
proporciona conforto, estabilidade 
e posicionamento melhorados. O 
hardware de fixação Mini permite 
que seja instalado e ajustado em 
minutos enquanto o mecanismo de 
extração rápida torna o encosto leve e 
altamente portátil. O encosto Invacare 
Matrx Mini oferece a possibilidade de 
ajuste para crescimento e os pinos 
de montagem ajustáveis permitem 
que seja fixo à cadeira com o mesmo 
encosto ou com outro 25mm mais 
largo.

Almofada com contorno com espuma 
de alta resiliência

A Invacare Matrx Mini PS é uma 
almofada com contorno anatómico 
e alta qualidade de espuma. A nova 
almofada confere posicionamento e 
conforto melhorados, dispondo de 
uma secção posterior para o alívio de 
pressão nas zonas críticas. A espuma 
moldada proporciona uma forma 
tri-dimensional e oferece estabilidade 
melhorada e suporte ao utilizador. A 
espuma moldada é altamente durável, 
aumentando a longevidade do 
produto.
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Características e opções

Capa

Encosto - Resistente à água e 
respirável com desenhos atrativos 
“Kid*ab*ra”.

Almofada - Completa com fecho 
zip, capa interna em Startex e capa 
externa com estampagem Kid*ab*ra. 
É fácil de remover para permitir 
modificações/ lavagens.

Hardware de Fixação ao 
Encosto

Permite 100mm de ajuste 
em profundidade para 
adaptar o crescimento e 
pode reclinar até 30º e 
rodar. O hardware está 
adaptado para tubos 
de encosto de 19, 22 e 
25mm de diâmetro.

Apoios laterais de tronco rebatíveis 
Mini

Ajustáveis em altura, largura e 
profundidade para maior estabilidade 
e posicionamento.
Almofada: 110mm Largura x 82 mm 
altura

Fixação do apoio de cabeça

Os encostos Mini são perfurados 
para permitir a fixação dos apoios de 
cabeça

Apoio de cabeça Mini Elan

O hardware Elan é infinitamente 
ajustável através de 6 pontos 
de ajuste. Está disponível uma 
vasta gama de almofadas de 
posicionamento Elan - veja a brochura 
do apoio de cabeça Elan para mais 
detalhes.

Kit de Fixação para 
Colete de Tronco

Permite a fixação de 
coletes e cintos de 
tronco aos encostos Mini.
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Opções de capa

Kid*ab*ra

Dados técnicos

Encosto 

Altura Largura

180, 260, 310,  
360 mm

260, 280, 310,  
330, 360 mm

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

Portugal.

Ajuste 
profundidade Ajuste ângulo

100 mm 30° range 
+/- 15°

Peso total 
produto

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

400 g and up 

Peso max. 
utilizador

68 kg 

Tabela de tamanhos de almofadas disponíveis

Almofada

Largura

260, 280, 310,  
330, 360 mm

Peso total 
produto

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

150 g and up

Peso max. 
utilizador

68 kg

Profundidade

260, 310,  
360, 410 mm

Profundidade 
contorno

80 mm

Altura

50 mm

Largura (mm) x Profundidade (mm)

260 x 260 mm

260 x 310 mm

260 x 360 mm

280 x 310 mm

280 x 360 mm

280 x 410 mm

310 x 310 mm

310 x 360 mm

310 x 410 mm

Largura (mm) x Profundidade (mm)

330 x 310 mm

330 x 360 mm

330 x 410 mm

360 x 310 mm

360 x 360 mm

360 x 410 mm
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