Ocean
Ergo

Modulbygget bade- og toiletstol med
Trusted Solutions,
mange tilpasningsmulighederPassionate
People®
KOMFORT

TILPASNING

ERGONOMI

4

LÆG SÆRLIGT
MÆRKE TIL
1 Ergonomisk

udformet sæde
Innovativt design
optimerer siddestillingen
og giver uafhængighed
og øget komfort for
bruger. Sædefladen
løfter knæene 5° fortil
for at lette toilette

2 Mange

tilpasningsmuligheder
Flere indstillingsmuligheder
af både benstøtter og
armlæn

4

Kompakt og
manøvredygtig
 et kompakte og lille
D
chassis, samt de 4
kvalitetshjul sikrer en let
manøvrering - selv i små
badeværelser

3

Gennemtestet
stabilitet
P
 roduktet er testet
og godkendt
efter gældende
standarder, hvilket
giver sikkerhed for
såvel bruger som
personale

Den alsidige badestol med mange
tilpasningsmuligheder
Ocean Ergo er udviklet i samarbejde med brugere og terapeuter. Her er enestående
ergonomi og krav til siddestilling under bad og toiletbesøg i fokus. Kombinationen af de
mange tilpasningsmuligheder og de forskellige modeller sikrer, at Ocean Ergo let kan
tilpasses brugerens individuelle behov. Ocean Ergo er i fuldstændig rustfri udførelse, der
sikrer en lang levetid og et minimum af vedligeholdelse mange år frem

Positionering

Praktisk bækken

Komfort

Forskellige sæder

Det ergonomiske
sæde giver optimale
betingelser for korrekt
positionering og
komfort

Det innovative
bækkendesign giver et
fast og sikkert greb

Den polstrede komfortstropryg giver en
behagelig siddestilling
med gode betingelser
for justering og støtte
(tilbehør)

De mange
sædesystemer og
polstringer giver
gode muligheder
for positionering og
trykaflastning

Ergonomisk siddestilling
D
 et ergonomiske
sæde er baseret
på mange brugeres
feedback, afstøbninger,
trykmålinger og
eksperters viden.
Resultatet er komfort,
bedre siddestilling, mere
selvhjulpethed og support
til toilette og bad.

Tekniske data
Ved behov for uddybende information om Ocean Ergo, henvises til Invacares hjemmeside:
www.invacare.dk

Sædebredde

Sædedybde

Totalbredde

Totaldybde

Bredde mellem
armlæn

Ocean Ergo

480 mm

450 mm

565 mm

905 mm

Ocean Ergo XL

480 mm

450 mm

645 mm

905 mm

535 mm

Ocean Ergo
med 24” drivhjul

480 mm

450 mm

670 mm

1050 mm

455 mm

kg

Vægt

Brugervægt

Ocean Ergo

17 kg

150 kg

Ocean Ergo XL

18 kg

180 kg

Ocean Ergo
med 24” drivhjul

23 kg

150 kg

Farve

ISO Standard

Hvid
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