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Invacare Vicair Active O2 er den optimale pude til den aktive bruger, der har behov for trykaf-
lastning og komfort bagtil ved siddeknuderne samtidig med en mere fast og stabil forkant. 
Som bruger har man behov for en kørestol med en god og komfortabel pude hele dagen. 
Ofte klarer aktive brugere forflytninger ud og ind ad stolen på egen hånd og har derfor 
behov for at kunne støde fra på både pude og stol. Og stadig have en pude, der er meget let 
at vedligeholde og vejer mindst muligt. Vicair Active O2 lever op til alle disse ønsker.

Egenskaber og tilbehør

Tekniske data

Vicair Active O2

Størrelser

350x400,400x400,  
450x400 mm,   

400x450, 400x500,  
450x450, 500x450 og   

500x500 mm 

Vægt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1,1 kg

Max. 
brugervægt:

200 kg

Rengøring af hele 
puden excl. skum

60°

60°

Højde

100 mm

Åndbart Aero betræk

Vicair Active O2 er designet i et yderst behageligt og åndbart Aero betræk med 
kamre til Smartcells og den konturformet skumdel. Hele puden med Smartcells 
kan vaskes i vaskemaskinen ved 60° og hænges til tørre til næste dag. 
Skumdelen, der ligger i et vaskbart hygiejnebetræk, skal tages ud inden vask. 

For mere information om dette produkt  henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse 
se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.
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Trykaflastning og stabilitet

Vicair Active O2 har fire kamre bagtil fyldt med 
trykaflastende, luftfyldte Smartcells. Kamrene 
kan justeres individuelt til brugeren alt efter 
positioneringsbehov. Hele den forreste del af Vicair 
Active O2 består af en ergonomisk skumdel, der 
støtter op om en aktiv positionering.

Sort

Blød og trykaflastende

Vicair Active O2 er bagtil fyldt 
med trykaflastende og vaskbare 
luftceller kaldet SmartCells, 
hvilket gør puden blød og 
komfortabel at sidde på.

Stabil og støttende

Den forreste del af Vicair Active 
O2 består af en stabiliserende 
og konturformet skumdel, 
som støtter og samtidig letter 
forflytning til og fra kørestolen.

Eksklusiv detalje

Betrækket til Vicair Active O2 er 
som standard forsynet fortil med 
en lille smart lomme med lynlås 
beregnet til fx mobiltelefon eller 
en pung.

Vicair Active O2 leveres i en række specialstørrelser. Kontakt Invacare for bestilling.


