
Ocean ErgoOcean Ergo

Technische gegevens  

Voor meer uitgebreide informatie, zoals de gebruiksaanwijzing en de onderdelenlijst, raadpleeg 
de Invacare website.

Zitbreedte Zitdiepte Totale breedte Totale diepte Breedte tussen 
armsteunen  

Ocean Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 905 mm 475 mm

Ocean Ergo XL 480 mm 480 mm 645 mm 905 mm 555 mm

Ocean 24” Ergo 480 mm 480 mm 670 mm 1050 mm 475 mm

Ocean 24” Ergo XL 480 mm 480 mm 670 mm 1050 mm 555 mm

Ocean VIP Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 475 mm

Ocean Dual VIP Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 475 mm

kg

Hoek  
zitkanteling 

Hoek  
rugkanteling 

Gewicht Belastbaar 
gewicht 

Ocean Ergo - - 17 kg 150 kg

Ocean Ergo XL - - 18 kg 180 kg

Ocean 24” Ergo - - 23 kg 150 kg

Ocean 24” Ergo XL - - 24 kg 180 kg

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

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

Frame kleur 

White

Een model met zitkantelverstelling 
voor extra zit- en 

positioneringsondersteuning

Een model met zitkantel- én 
rugverstelling voor extra zit- en 

positioneringsondersteuning 

Een zelfrijder basismodel met 
een max. gebruikersgewicht 

van 180 kg

Ocean 24” Ergo XL Ocean VIP Ergo  Ocean Dual VIP Ergo

Een verrijdbaar 
basismodel

Een zelfrijder basismodelEen verrijdbaar basismodel met een 
max. gebruikersgewicht van 180 kg

Ocean Ergo XL Ocean Ergo Ocean 24” Ergo

Maak kennis met de  
Ocean Ergo range

Ontdek het flexibele assortiment douche-/toiletstoelen 
dat oplossingen biedt voor een breed scala aan 
gebruikersbehoeften.

Ocean ErgoOcean Ergo

Premium oplossingen voor persoonlijke hygiëne

Ergonomisch, veelzijdig en eenvoudig manoeuvreerbaar

Ocean ErgoOcean Ergo
een geavanceerde range modulaire douche-/toiletstoelen
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NIEUWSTE kenmerken

Verbeterd armsteun 
systeem  
Nieuw ontworpen armsteunen bieden meer 
ondersteuning en comfort voor de gebruiker. 
De nieuwe, optionele armleggers bieden 
een zachter rustoppervlak. Eenvoudig 
geïntegreerd vergrendelmachanisme 
optioneel verkrijgbaar.

>

Extra lage zithoogte  
Extra instelmogelijkheden van de 
zithoogte zijn geïntroduceerd voor het 
maken van veilige en onafhankelijke 
transfers. Het frame kan verlaagd worden 
voor kleinere mensen, verkrijgbaar op de 
Ocean Ergo XL.

>

Stopfunctie zitkanteling 
Een eenvoudige optionele functie die 
voorkomt dat de zitkanteling onder de 
0° komt. Dit zorgt ervoor dat het frame 
horizontaal blijft en helpt wanneer 
iemand in/uit de stoel wordt getild met 
een tillift.

>

Ergonomische 
hoofdsteunhouder
Met verschillende asverstellingen biedt 
de ergonomische hoofdsteunhouder 
superieure houdingsondersteuning 
voor de hoofd/nek regio. Verstellen 
gaat snel en simpel door het los- en 
aandraaien van de handschroeven om 
correcte positie te bewerkstelligen voor 
de gebruiker. Eenvoudig te gebruiken 
zonder gebruik van gereedschap.

>

5°-35°

Uitzonderlijk veelzijdig en
ergonomisch verantwoord 

Onze Ocean Ergo range is speciaal ontworpen 
om douchen en toiletgang nog eenvoudiger te 
maken.

Ocean ErgoOcean Ergo

Modellen met zitkantel- 
verstelling voor extra zit- en 
positioneringsondersteuning

De Ocean VIP Ergo en Ocean Dual VIP Ergo 
hebben een zithoekkanteling van -5° tot 40°  
met een geïntegreerd gewichtverplaatsings- 
mechanisme dat zorgt voor optimale stabiliteit  
en een kleine voetafdruk.

De Ocean Dual VIP Ergo is multi- 
functioneel en biedt zowel een zit-  
als rugkanteling. De hoek tussen  
zitting en rug kan zo 5° tot 35° zijn.  
De kanteling werkt simpel dankzij  
het lichtgewicht frame.

Van een standaard verrijdbare douche-/toiletstoel 
tot een zelfrijder of een kantelbare uitvoering - 
de Ocean Ergo biedt een oplossing voor bijna 
iedereen.

In samenwerking met ervaren therapeuten waren 
onze ontwerpdoelen gericht op ergonomie en op 
de leefstijl en het welzijn van cliënten.

Elk model in de Ocean Ergo range is 
geoptimaliseerd voor maximale veiligheid, 
comfort en ondersteuning.

Of er nu zelfstandig of met hulp van een 
zorgverlener gezorgd wordt voor de 
persoonlijke hygiëne - ieder exemplaar van onze 
modulaire stoelen biedt een waardige oplossing.

Op inzichten gebaseerd ontwerp 
stimuleert een rechtopzittende houding 
voor meer onafankelijkheid en comfort.

Ontworpen rondom de afdrukken die 
mensen achterlaten bij het zitten.

Een 5° zitkanteling tilt de knieën op in 
een natuurlijke squatpositie voor de 
toiletgang.

Transferondersteuningen aan de 
voorzijde van de zitting faciliteren dat de 
gebruiker zichzelf kan positioneren in een 
comfortabele positie.

>

>

>

Innovatieve ergonomische 
zitting

>

Zeer configureerbaar 
Verkrijgbaar met een uitgebreide 
range accessoires voor positionering, 
toiletgang en zitten. Ter ondersteuning 
van een variëteit aan gebruikerscondities 
en positioneringsbehoeften.

>

Extreem stabiel  
 Frame van stabiel en roestvrij staal 
voor extra veiligheid en een vertrouwd 
gevoel.

>

Eenvoudig in gebruik 

 Een compacte voetafdruk en een 
geoptimaliseerde wielbasis maken 
de stoel goed manoeuvreerbaar in 
kleine ruimtes.

Eenvoudig te demonteren voor 
transport en opslag.

>

>




