Aquatec®

Ocean Vip, Ocean Vip El &
Ocean Dual-Vip

3 modeller dækker de fleste behov
Aquatec Ocean Vip, Ocean Vip El og Dual Vip er en fleksibel løsning, der i 3 forskellige modeller tilbyder
manuelt tilt, elektrisk tilt samt mulighed for ryglænsjustering. Aquatec Ocean Vip badestolen gør det let
at assistere brugere med handicap som fx rygmarvsbrok, multipel sklerose samt para- og tetraplegi og
den elektriske version sikrer en let tiltjustering, der også kan udføres af borgeren selv.
Aquatec Ocean Dual-Vip har tiltfunktion i kombination med en regulerbar ryg. Denne badestol sikrer
muligheden for, at plejepersonalet kan yde omsorg, også for patienter, der har behov for en bestemt
rygvinkel. Ocean Vip er i fuldstændig rustfri udførelse, der sikrer en lang levetid og et minimum af
vedligeholdelse mange år frem.
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Smart og sikker tiltfunktion
Den indbyggede tiltfunktion betjenes
vha. et håndtag placeret på den
integrerede skubbebøjle.
I stedet for én gaspatron anvendes
2 mindre patroner, der sikrer en let
og problemfri justering. Gasfjedrene
er fremstillet i rent rustfrit materiale,
der giver en lang holdbarhed og
eliminerer at der opstår rustdannelser.
Kipfunktionen er enkel at betjene og
kraftig nok til at løfte selv tunge
brugere (op til 150 kg).
Som tilbehør forefindes komplet
aktuator-kit, der monteres i stedet
for gasfjedrene og gør tiltfunktionen
elektrisk
og
derved
mindre
belastende for hjælperne at betjene.
Regulerbar ryg
Den regulerbare ryg på Ocean
Dual-Vip er justerbar fra 10° - 50°.
Ryggen kan enten eftermonteres på
Ocean Vip eller købes som komplet
produktpakke.
Begge produkter inkluderer to
antitipsikringer for øget sikkerhed.
Højderegulering
Ocean Vip er praktisk og fleksibel.
Stolen kan enkelt justeres i 3
forskellige højder, hvilket giver sikre
og gode forflytninger.

Armlænene kan monteres i 2
forskellige højder og kan svinges
op og derved lette forflytning af
brugeren.

Egenskaber og tilbehør

Hovedstøtte
Ocean Vip leveres som
standard med en højde- og
dybdejusterbar hovedstøtte.

Retningslås
Ocean Vip har 3 låsbare hjul,
samt et hjul med retningsstyr.
Dette betyder større sikkerhed under transport af brugeren, samt mindre belastning
for hjælperen. Fås også med
4 låsbare hjul.

Højderegulering af armlæn
Armlænene kan justeres i to
forskellige højder.
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Stropryg
Stropryggen er regulerbar
og sikrer derved endnu
større komfort og støtte for
brugeren. Rygslaget kan
maskinvaskes.

Blødt, formstøbt sæde med
udskæring
Standardsædet har nøgleudskæring. For øget siddekomfort kan sædet suppleres med
et blødt, formstøbt sæde
med oval- eller nøgleudskæring.

Armlænsfiksering
Den automatisk udløste armlænsfiksering holder armlænet låst i såvel op- som
nedfældet position.

Regulerbar ryg
Ryggen justeres enkelt og
trinsløst vha. to rustfrie
gaspatroner, placeret i hver
sin side.

Antitip
Antitip er inkluderet i Dual
Vip pakken, men kan også
købes separat til Ocean Vip.

Se også vores separate tilbehørsbrochure

Ergonomisk håndtag
Håndtaget,
der
betjener
tiltfunktionen,
har
et
ergonomisk
og
praktisk
design.
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Tekniske data

Aquatec
Ocean Vip

500 / 550 /
600 mm

500 mm

580 mm

1130 – 1360 mm
1040 mm
(1370 mm v. 35° (afhænger af
hovedstøttens
tilt)
position.)

-

0º - 35º / -5º - 30º

Aquatec
Ocean DualVip

500 / 550 /
600 mm

500 mm

580 mm

1130 – 1360 mm
1040 mm
(1370 mm v. 35° (afhænger af
hovedstøttens
tilt)
position.)

10º - 50º

0º - 35º / -5º - 30º

kg
g
Aquatec
Ocean Vip

150 kg

23.5 kg

Aquatec
Ocean Dual-Vip

150 kg

28.3 kg
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