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Fylder mindre  

   Det kompakte chassis 

og sædekippets unikke 

design giver øget plads 

til manøvrering og 

plejesituationer, selv i mindre 

badeværelser

Ergonomisk 
udformet sæde  

    Innovativt design optimerer 

siddestillingen og giver 

uafhængighed og øget 

komfort for bruger. 

Sædefladen løfter knæene 

5° fortil for at lette toilette
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Sædekip med stort 
arbejdsområde  

   Sædekippet kan justeres til 

den helt rigtige vinkel og  

giver optimale 

arbejdsbetingelser for 

personalet
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Glidende 
balancepunkt 

   Indbygget glidende balancepunkt 

gør stolens sædekip let at betjene 

og giver en rolig bevægelse, hvor 

brugeren føler sig tryg 
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                           -5° - 40°
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Ocean Vip Ergo og Dual Vip Ergo bade- og toiletstolene er yderste fleksible og 

indstillingsmulighederne er mange. Begge modeller tilbyder et letbetjent sædekip, der 

optager mindre plads under betjening. Begge stole er desginet med et innovativt og 

komfortabelt sæde, der letter hverdagen for både bruger og personale. 

Ocean Dual-Vip Ergo har i kombination med sædekip en justerbar rygvinkel. Dette sikrer 

muligheden for, at plejepersonalet kan yde omsorg, også for patienter, der har behov for en 

bestemt rygvinkel. Begge produkter kan konfigureres med en lang række af tilbehør, der 

muliggør optimal brugertilpasning - se mere i tilbehørsbrochuren, som frit kan downloades 

på www.invacare.dk

Optimal komfort til ethvert behov

5° - 35°

  5° - 35° Ryglænsvinkel 

Dual VIP Ergo 

Positionering

Det ergonomiske 
sæde giver optimale 
betingelser for korrekt 
positionering og 
komfort 

Stabilitet

Det unikke sædekip 
med glidende 
balancepunkt er 
meget stabilt selv ved 
maksimalt kip

Komfort

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

Forskellige sæder

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

                           -5° - 40°



Farve ISO standard 

Hvid

Tekniske data 

Ved behov for uddybende information om Ocean Ergo Vip og Ocean Ergo Dual Vip henvises til 

Invacares hjemmeside: www.invacare.dk

Sædebredde Sædedybde Totalbredde Totaldybde Bredde mellem 
armlæn  

Ocean VIP Ergo 480 mm 450 mm 565 mm 1000 mm 455 mm

Ocean Dual VIP Ergo 480 mm 450 mm 565 mm 1000 mm 455 mm

Sædetilt Ryglænsvinkel Vægt Brugervægt 

Ocean VIP Ergo -5° - 40° - 23.5 kg 150 kg

Ocean Dual VIP Ergo -5° - 40° 5° - 35° 28.3 kg 150 kg

kg
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