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Vicair® Vector O2

Vicair Vector O2 er en ny og forbedret Vicair pude, nu med 9 kamre, der samtidig med, at den 
giver den bedste trykaflastning og positionering, også er mulig at vaske inklusiv indholdet af 
Smartcells™ i en vaskemaskine. 

Hele Vector O2 kan rengøres i en vaskemaskine ved 60 grader.

Vector O2 leveres med et unikt og vaskebart inderbetræk, der er fremstillet med en åben 
struktur. Dette gør puden optimalt åndbar og regulerende med hensyn til varme og fugt.

100% vaskbar i maskine

Vicair Vector O2 kan 
vaskes i vaskemaskine 
ved 60°C uden at 
tømme puden for 
Smartcell™.

Box effekt

Lynlåsens udformning 
gør Vicair Vector O2 mere 
stabil at sidde på, og 
giver samtidig mulighed 
for at justere indholdet 
og dermed positionere 
brugeren, mens denne 
sidder på puden.

100 % åndbar

På grund af 
inderbetrækkets åbne 
struktur er der mulighed 
for god ventilation af 
både varme og fugt. 

Mange størrelser

Vicair Vector O2 findes 
i 20 standard størrelser, 
men leveres også i 
special størrelser.

VASKBAR

Box effekt
100 % åndbar

20 standard 
størrelser

Ekstra 
bækkenstabilitet  
med støtte til 
trochanter

Anatomisk formet 
siddeflade med 
mulighed for stabilitet 
og aktivitet

Unik mulighed  
Optimal positionering og 
trykaflastning

Integreret 
abduktionskile for støtte 
og positionering af 
lårene

Nem justering af Vector O2, mens brugeren sidder på puden

Ekstra 
trykaflastning og 
positionering af 
tuber og haleben



Vicair teknologi

Invacare Vicair puderne benytter sig af Vicair 
Technology™, en unik og innovativ metode til støtte 
og aflastning af kroppen. 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 former og 
danner en stor overflade. Resultatet er en stabil og 
komfortabel støtte til kroppen, kombineret med en 
optimal trykfordeling.

Når Vicair Vector O2 skal rengøres lægges hele 
puden inklusiv celler i vaskemaskinen, og puden 
lufttørres fx natten over.

Optimal positionering og trykaflastning 

Vicair Vector O2 er klinisk testet med gode 
resultater. Puden kan bruges i de fleste alvorlige 
tilfælde af tryksår. Derudover giver puden en høj 
grad af stabilitet, der medfører nedsat shear, god 
komfort og øget bevægelsesfrihed.

Vicair Vector O2 puderne er inddelt i 9 kamre, der 
kan justeres i forskellige fyldningsgrader for at 
minimere tryk og forskydningskræfter, samt give 
en stabil positionering. Puden kan justeres, mens 
brugeren sidder på puden på grund af placeringen 
af lynlås langs pudens side.

Vicair Vector O2 er vedligeholdelsesfri og altid klar 
til brug. Nem at indstille, optimal stabilitet og enkel 
vedligeholdelse.

Betræk

Standard betrækket er åndbart, komfortabelt og 
strækbart i alle retninger. Standardbetrækket lukkes 
omkring puden med en lynlås.

Inkontinensbetrækket er ligeledes åndbart og 
strækbart - lukkes omkring puden med lynlås. 

Begge betræk er universal betræk, der kan 
anvendes på flere Vicair puder, hvilket giver 
fleksibilitet.

Begge betræk er forsynet med en lille åbning bagtil, 
som den blå strop kan trækkes igennem. Når den 
blå strop er synlig, ved man, at puden ligger korrekt 
i betrækket. 
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Tekniske data

Vicair Vector O2

Størrelser

se skema nedenfor

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.

Vægt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

0,5 - 0,85 kg

Max. 
brugervægt:

15 - 250 kg

Rengøring af pude 
inkl. betræk

60°

60°

Størrelser, mm (b x d)

Størrelser, mm (h)

90°

90°

Rengøring af 
betræk

Sort

Vicair Vector O2

60/100

Vicair Vector O2

350 x 400 x

350 x 450 x

400 x 400 x

400 x 450 x

400 x 500 x

430 x 430 x

430 x 450 x

450 x 400 x

450 x 450 x

450 x 500 x

450 x 550  x

500 x 400 x

500 x 450 x

500 x 500 x

500 x 550  x

550 x 430 x

550 x 450 x

550 x 500 x

600 x 500 x

Vicair Vector O2 puder leveres i en række 
specialstørrelser. 

Kontakt Invacare for bestilling.


