Aquatec®

Tilbehør Ocean-serien

Aquatec Ocean-serien er udviklet i samarbejde med brugere og
terapeuter. Her er enestående ergonomi og krav til siddestilling
under bad og toilette i fokus. De mange muligheder for tilbehør
sikrer en optimal tilpasning til den enkelte brugers behov og grad af
selvhjulpethed.
Meget af tilbehøret er tillige kompatibelt og kan således anvendes til
flere modeller i Ocean-serien - så er du sikret besparelse til lagerhold
og opnår fleksibilitet i dagligdagen.
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Sædepolstring
Blødt sæde i PU-skum med
nøglehulsudskæring. Giver
ekstra komfort og trykaflastning.
Hulstr. 17 cm bred, 31 cm
lang.
Ocean I+II, Ocean E-Vip
Varenr. 16341
Ocean Vip varenr. 1470075
HMI nr. 53334

Sædepolstring
Blødt sæde i PU-skum med
oval og mindre udskæring,
der giver ekstra komfort og
trykaflastning.
Hulstr. 15 cm bred, 23 cm
lang.
Passer til Ocean I+II, Ocean
Vip og E-Vip varenr. 16342
HMI nr. 47354

Sædepolstring
Blødt helstøbt sæde i PUskum giver ekstra komfort og
trykaflastning.
Passer til Ocean I+II, Ocean
Vip og E-Vip
Varenr. 1526032

Sædepolstring
Supersoft sæde der er ergonomisk udformet således der
opnås maksimal trykaflastning og stabilitet. Sædet er
forsynet med special coating og ventil, der gør sædet
vandtæt og tillader, at luft
kan presses ud af sædet.
Hulstr. 19 cm bred, 31 cm
lang. Passer til Ocean I+II,
Ocean Vip og E-Vip
Varenr. 1531259 / HMI nr.
61841

Drejbart sæde med åben
udskæring
Kan placeres med åbning til
siden eller foran/bagved.
Passer til alle Ocean stole.
Varenr. 1544469

Vicair Liberty TC
Vicair-celler i to kamre, der
giver komfort og aflastning.
Fastgøres med de medfølgende remme og kan monteres på ethvert underlag eller
toiletsæde. Hulstr. lille 20 cm
bred, 22 cm lang. Hulstr. stor
22 cm bred, 22 cm lang.
Str. 43x43 varenr.
1492524 HMI nr. 53473
Str. 50x45 varenr.
1492525 HMI nr. 53474

Indlægspude
Indlægspude for blødt sæde.
Passer til alle bløde sæder i
PU-skum med nøglehulsudskæring.
Varenr. 16343

Stænkskærm
Stænkskærm i PU-skum til
montering foran på sæde.
Passer til PU-sæder med
nøglehulsudskæring.
Varenr. 16511
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Drivhjul
24” hjul med bremsefunktion der let kan klikkes af/
på. Fremstillet i et materiale, der tåler det våde miljø.
Anvendes til den selvhjulpne
bruger. Passer på Ocean I+II.
Varenr. 16379 (sæt)

Armlænslås Ocean I
Forhindrer at armlænet utilsigtet løftes op, tx når brugeren ved egen hjælp selv skal
rejse sig.
Varenr. 16597 (sæt)

Armlænslås Ocean II, Ocean
Vip og E-Vip
Forhindrer at armlænet utilsigtet løftes op, f.eks. når
brugeren ved egen hjælp
selv skal rejse sig.
Varenr. 1470077 (sæt)

XL armlæn
Forøger sædebredde med
5 cm og hæver den maksimale brugervægt til 150 kg.
Passer til Ocean I, Ocean Vip
og Ocean E-Vip og anvendes, hvor der skal være lidt
ekstra plads i siderne, eller
hvor 130 kg brugervægt ikke
rækker.
Varenr. 1470086 (sæt)
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Tværstøtte
Monteres let mellem armlænene og giver brugeren
mulighed for at læne sig forover.
Findes i standardstr. og til XL
armlæn, der tillige er buet for
at give mere plads.
Tværstøtte standard passer
på Ocean I+II, Ocean Vip og
E-Vip varenr. 10167-10
Tværstøtte buet passer på
Ocean II XL.
varenr. 1470078

Rygpolstring med vinger
Mindsker sædebredde og
giver øget komfort og trykaflastning til ryg. Anvendes til
meget tynde/små brugere.
Materialet tåler det våde
miljø og betrækket kan let
fjernes ved vask.
Passer på alle Ocean-stole.
Varenr. 1558769

Hovedstøtte
Skålformet hovedstøtte der
støtter sideværts, samt i
nakkebøjningen. Fremstillet
i blødt skummateriale, der
tåler det våde. Monteres på
standard nakkestøttebeslag
og passer på Ocean Vip og
E-Vip.
Varenr. 1531608

Hovedstøtte
Hovedstøtte udformet som
standardhovedstøtten, men
i blødere og mere behageligt skummateriale. Tåler
det våde miljø. Monteres på
standard nakkestøttebeslag
og passer på Ocean Vip og
E-Vip.
Varenr. 1531465

Vicair Liberty Back
Vicair-celler i to kamre der
giver komfort og aflastning
for ryggen. Kan anvendes
med eller uden betræk.
Str.
40-44
cm
varenr.
1493552
Str.
44-48
cm
varenr.
1493553

Eleverbar benstøtte
kan anvendes med eller
uden fodplade. Passer til alle
Ocean-stole. Fodplade kan
afmonteres ved evt. amputation
Højre 1546439
Venstre 1546705
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Multijusterbar nakkestøtte
Beslag der giver optimale tilpasningsmuligheder. Leveres
uden nakkepude. Passer på
Ocean Vip og E-Vip.
Varenr. 1531613

Hovedstøtte
Skålformet hovedstøtte der
støtter sideværts, samt i nakkebøjningen. Multijusterbar i
to kugleled og kan således
drejes og vinkles efter behov.
Fremstillet i blødt skummateriale.
Varenr. nakkestøtte 1452497
Varenr. beslag 1510160
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Kropsstøtte
Kropsstøtte lille 13x9 cm.
med
sving-away
beslag,
således den kan drejes ud
til siden ved forflytning. Kan
monteres på alle Oceanstole.
Varenr.
pude
13x9
cm
1452508
Varenr. klembeslag 1452506
Varenr. svingaway beslag
1452504 (højre)
1452503 (venstre)

Kropsstøtte
Kropsstøtte stor 18x11 cm.
med
sving-away
beslag,
således den kan drejes ud
til siden ved forflytning. Kan
monteres på alle Oceanstole.
Varenr. pude 18x11 cm
1452507
Varenr. klembeslag 1452506
Varenr. svingaway beslag
1452504 (højre)
1452503 (venstre)

Kropsstøtte fast
Monteres
i
eksisterende
huller til armlænsbefæstigelse. Passer på alle Oceanstole.
Varenr. 1535077

Elektrisk kit
Kan monteres i stedet for
gasfjedre. Således bliver
sædetiltet elektrisk, hvilket
giver en let justering.
Passer til Ocean Vip
Varenr. 1544528

Hemiplegiarmlæn
Hemiplegiarmlæn,
skålformet. Længde 46 cm. Kan
monteres med eller uden
drejebeslag.
Passer på alle Ocean-stole.
Varenr. armlæn 1452511
Varenr. drejebeslag
1452516 (højre)
1452515 (venstre)

Seler
Hoftesele/brystsele i blødt
materiale, der tørrer hurtigt
efter vask. Længde kan justeres ved klikspænde samt ved
beslag.
Passer på alle Ocean-stole
Standard tilbehør på Ocean
E-Vip
Varenr. brystsele 1470081
Varenr. hoftesele 1470082

Armlænspude
Armlænspude i komfortabelt
blødt skum. Længde 36 cm.
(OBS kræver opboring af
huller).
Passer på alle Ocean-stole.
Varenr. 1452513
Armlænspude i komfortabelt
blødt skum. Længde 26 cm.
(OBS kræver opboring af
huller).
Passer på alle Ocean-stole.
Varenr. 1452514

Fast ryg
Monteres i stedet for stropryg
uden brug af værktøj. Kan
justeres i højde og vendes for
den bedste tilpasning. Passer
på alle Ocean-stole.
Varenr. 1575299
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