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Adapta-se à forma do corpo do utilizador

A almofada Invacare Flo-Tech Contour Visco é constítuída por uma o

base em espuma de alta resiliência (HR) de 40 kg/m3 e de uma
camada superior em espuma de memória visco-elástica de 80 kg/m3.
A sua base em espuma HR confere estabilidade à almofada para que 
possa fornecer o devido suporte postural. A superfície de contacto 
superior em espuma visco-elástica é termo–sensível e adapta-se 
à anatomia do paciente, favorecendo a imersão e maximizando o 
contacto com o corpo (optimização da redução da pressão).
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Capa Bi-elástica Resistente

A capa é em tecido preto dartex,
bi-elástica, impermeável a liquí-
dos e permeável a vapor. A base 
é anti-deslizante. Incorpora uma 
pega para facililtar as transferên-
cias.

Superfície de assento anatómico com

suporte lateral

O seu formato anatómico, oferece
suporte lateral adicional e estabilidade
pélvica, contribuíndo para uma melhor
postura do utilizador.

Espuma visco elástica desenhada

para maximizar a superfície de

contacto com o corpo

Almofada de alto perfil, particularmente
indicada para utilizadores com elevada
estatura e/ou peso.

Disponível em 51 tamanhos

A almofada Invacare Flo-tech 

Contour Visco está disponío -
vel em 51 tamanhos desde
360x330 até 510x460 mm. (Ver 
tabela dos tamanhos para mais 
detalhes).

Quatro densidades de 

espuma disponíveis

Disponível em quatro densi-
dades segundo o peso do uti-
lizador Macia (até 51kg), Média 
(até 76kg), Firme (até 102kg), 
Muito firme (até 125kg).
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Características e Opções

Características Técnicas

Tecido Preto 
impermeável

Cores

Matrx Flo-tech 

Contour Visco

Fabricada segundo normas Europeias :
Espuma Interior: BS EN 597-1, BS EN 597-2, BS
5852: 1982 Crib 5
Cover: BS 7175: 1989 Crib 5

Números de
tamanhos : 51

Altura
120 mm

Peso
1.60 kg

kggkgkg

127 kg
Limpeza 80°

Impermeável a Líquidos

Permeável ao Vapor
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