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Maak kennis met de
Ocean Dual VIP Ergo
Ontdek onze meest geavanceerde douche-/toiletstoelen met zitkantelverstelling met de
nieuwste doorontwikkelingen. De Ocean VIP Ergo en de Ocean Dual VIP Ergo zijn uiterst
configureerbaar en modulair. Zij bieden oplossingen met een hoog niveau van comfort en
ondersteuning voor in de badkamer.

Technische gegevens

Ocean VIPErgo
Ergo
Ocean
Ocean Dual VIP Ergo

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

onze meest geavanceerde douche-/
toiletstoelen met zitkantelverstelling

Zitbreedte

Ocean VIP Ergo

Ocean Dual VIP Ergo

Een geavanceerd model met
zitkantelverstelling van -5° tot 40°.

Een geavanceerd exemplaar met zitkantelverstelling
van -5° tot 40° en extra rugverstelling.

Zitdiepte

Totale breedte

Totale diepte

Breedte tussen
armsteunen

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

White

kg

NIEUW Verbeterde ergonomische hoofdsteunhouder

Hoek
zitkanteling

Hoek
rugkanteling

Gewicht

Belastbaar
gewicht

Ocean VIP Ergo

-5° - 40°

-

23.5 kg

150 kg

Ocean Dual VIP Ergo

-5° - 40°

5° - 35°

28.3 kg

150 kg
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Frame kleur

Premium oplossingen voor persoonlijke hygiëne
Ontwerp naar klinisch inzicht, verstelbaar en ondersteunend
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Onze volgende generatie
douche-/toiletstoelen met zitkanteling

Kenmerken en voordelen
Unieke zitkanteling

Onze nieuwste Aquatec Ocean VIP Ergo
en Ocean Dual VIP Ergo zijn modulaire
douche-/toiletstoelen met zitkantelverstelling
waarmee tegemoet kan worden gekomen
aan een variëteit aan gebruikers en hun
positioneringsbehoeften. Beide modellen
hebben een zitkanteling van -5° tot 40° en
de Ocean Dual VIP Ergo heeft ook nog een
rugverstelling van 5° tot 35° voor complexere
zit- en positioneringsbehoeften.

Zoals bij alle Ocean Ergo modellen, kunnen
ook de VIP en de Dual VIP Ergo naar wens
worden aangepast door het maken van
kleine veranderingen of het toevoegen
van accessoires. Het op klinisch inzicht
gebaseerde ontwerp zorgt voor eenvoudig
gebruik door de zorgverlener terwijl
tegelijkertijd optimale veiligheid en comfort
wordt geboden aan de zorgvrager.

Het zitkantelmechanisme zorgt ervoor
dat de zitting tijdens het kantelen ook
naar beneden en naar voren beweegt,
zodat het zwaartepunt van de gebruiker
dichtbij dat van de stoel blijft. Dit maakt
de kantelhandeling lichter en inuïtief voor
de zorgverlener, zorgt voor een soepele en
comfortabele ervaring voor de zorgvrager
en heeft de voetafdruk van de stoel
verkleind zonder in te leveren op stabiliteit.

Rugverstelling
NIEUW

Kanteling van de rug van 5° tot 35°, van
toepassing op de Ocean Dual VIP Ergo.

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 de correcte
positie te bewerkstelligen voor de gebruiker.
Eenvoudig te verstellen zonder gebruik van
gereedschap.

5° - 35°

Voorgevormde,
ergonomische zitting
Ontworpen rondom de afdrukken die
mensen achterlaten bij het zitten. Stimuleert
een rechtopzittende houding voor meer
onafankelijkheid en comfort.
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 tijdens het douchen
en de toiletgang.

NIEUW

Verbeterd armsteun systeem

Zeer configureerbaar

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

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

Extreem stabiel
Verstelbare arm- en
voetsteunen
Hoogte van de armsteun en voetsteun en
ook van de zithoogte kunnen eenvoudig
worden aangepast.

Uitzonderlijk stabiel voor extra
veiligheid en een vertrouwd
gevoel, ook bij maximale kanteling.

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

Stalen frame
Frame van corrosie- en roestvrij staal.

Machine wasbaar
Naspanbare rug kan worden
gewassen in de wasmachine.

NIEUW

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.

Bekijk de Ocean VIP Ergo
online op www.invacare.nl

