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Vicair® Adjuster O2

Vicair Adjuster O2 er en ny og forbedret Vicair pude med 5 
kamre, der kan justeres i forskellige fyldningsgrader for at 
minimere tryk og forskydningskræfter, samt give en stabil 
positionering. 

Vicair Adjuster O2 har optimale justeringsmuligheder 
ved komplekse positioneringsbehov for fx asymmetrisk 
benlængde eller bækkenstilling, fremadskridning og shear.

Let vedligeholdelse

Betræk

Tekniske data

Vicair Adjuster 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:

250 kg

Rengøring af pude 
inkl. betræk

60°

60°
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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 former og danner en stor overflade. Resultatet er en 
stabil og komfortabel støtte til kroppen, kombineret med en 
optimal trykfordeling.
Når Vicair Adjuster O2 skal rengøres lægges hele puden inklusiv 
celler i vaskemaskinen ved 60°C, og puden lufttørres fx natten 
over.

Betræk

Standard betrækket er åndbart, komfortabelt og strækbart 
og fås i sæt med 2 stk, så der altid er et rent betræk. Standard 
betrækket trækkes ud over puden. 
Inkontinensbetrækket er ligeledes åndbart og strækbart - lukkes 
omkring puden med lynlås.
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. 

Sort

90°

90°

Rengøring af 
betræk

Størrelser, mm (h)

60/100

Størrelser, mm (b x d)

350 x 400 x

400 x 400 x

400 x 450 x

430 x 430 x

450 x 400 x

Vicair Adjuster O2 puder leveres i en række specialstørrelser. 

Kontakt Invacare for bestilling.

Størrelser, mm (b x d)

450 x 450 x

400 x 500 x

450 x 500 x

500 x 450 x

500 x 500 x


