Vicair® rygge

Optimal trykaflastning, støtte
Trusted Solutions,
og stabilitet
Passionate People®

Vicair® rygge

Ved hjælp af flere hundrede små luftfyldte
SmartCells™ sørger Invacare Vicair ryggene
for optimal trykaflastning, støtte og stabilitet
til et bredt spekter af brugere. Vicair ryggene
omfatter både Vicair Multifunctional O2 og
Liberty, som begge er vedligeholdelsesfrie
og lette at anvende, og byder på en række
spændende muligheder.
Unik teknologi
Invacare Vicair ryggen benytter sig af Vicair
Technology™, en unik og innovativ metode til
støtte af kroppen. Ryggen indeholder flere
hundrede små trekantede luftceller med afrundede
hjørner kaldet SmartCells™, der har en meget lav
friktionsoverflade. Luftcellerne glider let mod
hinanden og former sig efter kroppens konturer og
danner en stor overflade. Resultatet er en optimal
kombination af trykaflastning, komfortabel støtte
og en stabil positionering.
Optimal siddestilling
Vicair ryggen giver god komfort, samtidig med
at den giver øget stabilitet, bevægelsesfrihed og
beskyttelse mod udvikling af fejlstillinger. Ryggen
består af forskellige separate kamre fyldt med
SmartCells™. Indholdet i alle kamrene på Vicair
Multifunctional O2ryggen kan justeres og tilpasses
den enkelte borger. På Vicair Liberty ryggen
justeres formen vha lille ventil.

Rygtyper

Vicair Multifunctional O2 ryg

Vicair Liberty ryg

Vicair Butterfly

Vicair Multifunctional O2 er
en specialtilpasset rygpude til
komfortkørestole. Ryggen har
10 kamre fyldt med Smartcells.
Tilpasning sker enkelt ved
ændring af antallet af celler i
hvert kammer.
Vicair Multifunctional O2 er del
af Vicair’s vaskbare O2-serie, der
sikrer at pude inkl. betræk og
celler, kan tåle at blive rengjort
og vasket i en vaskemaskine ved
60 gr.

Vicair Liberty ryggen er
fremstillet med 2 kamre fyldt
med SmartCells™ i et silikonelag.
Cellerne glider derved let
imod hinanden og danner
en komfortabel let støtte og
aflastning samt utrolig god
komfort. Støtten ændres ved
hjælp af en lille ventil.

Monteres enkelt på alle typer
rygge, ikke kun på kørestole.
Ryggen består af 3 kamre med
små SmartCells™ og giver øget
stabilitet og justerbar støtte til
nederste del af ryggen.

Montering

Montering af Vicair Liberty ryg

Montering af Vicair Multifunctional O2 ryg

Vicair Liberty ryg monteres enkelt på de fleste
stroprygge ved hjælp af velcro.
Leveres i sort strækbart betræk med dække af
velcrostroppene.

Ryggen fås med sort, aftageligt og strækbart
betræk, som umiddelbart kan hæftes på
kørestolens velcrostropryg eller rygskal.

Tilbehør

Vicair Multifunctional siddepude
Vicair Multifunctional O2 siddepuden er opbygget
som en Vicair Adjuster O2 siddepude, men har
dybere kamre bagtil, for optimal tilpasning til
dybdejusterbare kørestole. Dette gøre puden
optimal til anvendelse i Invacares komfortkørestole
samt el-kørestole.
Se særskilt brochure om Vicair puder på
hjemmesiden.

Tekniske data
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.

Størrelser

Vægt

Max.
brugervægt:

kg
Vicair
Multifunctional
O2 ryg

370 x 540
400 x 540
450 x 540
500 x 540

Vicair Butterfly
Vicair Liberty ryg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Rengøring af
betræk

Rengøring af O2
puder inkl. Celler

90°

60°
60°

1,25 kg

250 kg

90°

400 x 200
450 x 200
500 x 200

0,55 kg

120 kg

90°

400 - 440 x 450
440 - 480 x 450

0,70 kg

150 kg

90°

Betræk
Sort
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