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Vicair® Puder
Vicair puderne giver en optimal kombination af trykaflastning, høj kvalitet og stabil positionering.
Puderne, der er klinisk testet, er individuelt justerbare og tilmed vedligeholdelsesfrie. De er sikre
og enkle at anvende både for hjælper og bruger, og der er ikke behov for daglig kontrol. Vægten
på puderne er utrolig lav med et gennemsnit på mindre end 750 gram.

Unik teknologi med bløde SmartCells™
Vicair puderne benytter sig af Vicair Technology™,
en unik og innovativ metode til støtte og aflastning
af kroppen.
Vicair puderne indeholder flere hundrede små
trekantede luftceller med afrundede hjørner kaldet
SmartCells, der har en meget lav friktionsoverflade.
Luftcellerne gør puden blød og komfortabel at
sidde på, samtidig med at cellerne bevarer den lave
friktion. Cellene glider let mod hinanden og former
sig efter kroppens konturer og danner en stor
overflade. Resultatet er en stabil og komfortabel
støtte til kroppen, kombineret med en optimal
trykfordeling.
Puderne er inddelt i flere kamre, der kan justeres
i forskellige fyldningsgrader for at minimere
tryk og forskydningskræfter, samt give en stabil
positionering.
Alle Vicair O2 puder fyldt med grå celler med sort
tekst kan vaskes i vaskemaskinen ved 6o grader.
Optimal positionering og trykaflastning
Vicair er klinisk testet med vældigt gode resultater.
Puderne kan bruges i de fleste alvorlige tilfælde
af tryksår. Derudover giver puderne en høj grad af
stabilitet, der medfører nedsat shear, god komfort
og øget bevægelsesfrihed

Mange muligheder
Der er en række behov og hensyn, der skal tages
højde for indenfor siddestillingsområdet. Puderne
skal være trykaflastende, og samtidig kunne
imødekomme forskellige individuelle behov for god
positionering.
Det kan være for at korrigere eksisterende
fejlstillinger eller for at forebygge nye. For at
dække disse behov leveres Vicair i flere forskellige
modeller: Vector O2, og Adjuster O2, der alle
leveres i højderne 60 og 100 mm. Se også særskilte
brochurer om andre Vicair puder som Vicair Active
O2 og Vicair AllRounder O2.
Alle Vicair puder kan justeres individuelt.

Standardpuder

Adjuster O2

Vector O2

Inddelt i 5 kamre for at tilbyde individuelle løsninger
til brugere.
Gode justeringsmuligheder ved komplekse
positioneringsbehov fx asymmetrisk benlængde
eller bækkenstilling og optimal trykaflastning.
Adjuster O2 inklusiv celler er vaskbar. Se særskilt
brochure om Adjuster O2.

Vector O2 er inddelt i 9 kamre for at give øget
stabilitet til bækkenet, forhindre ind og udadrotation
af lårene samt fremadskridning på puden. En pude,
der giver optimal trykaflastning og samtidig en
funktionel stabil siddestilling. Vector O2 inklusiv celler
er vaskbar. Se særskilt brochure om Vector O2.

Active O2

Multifunctional O2

Den forreste del er opbygget med en blød
ergonomisk formet skumdel for at skabe stabilitet.
Bagerst har Active O2 SmartCells for at give
trykaflastning under tuber og os sacrum. Se
særskilt brochure.

Opbygget som en Adjuster O2 pude, men med
lidt længere kamre bagerst på puden for optimal
tilpasning til den ekstra dybde på dybdejusterbare
stole som fx el-kørestole eller Invacare´s
komfortkørestole. Multifunctional O2 inklusiv celler er
vaskbar.

Betræk

Betræk
Alle puderne leveres med slidstærkt, strækbart
og komfortabelt betræk. Vælg mellem standard
betræk eller inkontinensbetræk.

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.
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