Aquatec®

Ocean dusj- og toalettstoler

Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL,
Ocean Dual-Vip, Ocean E-Vip
Ocean/Ocean XL er en stabil og robust stol. Den er enkel å regulere
og har et bredt tilbehørsprogram. Alle Ocean-stolene er laget i rustfritt
materiale. Ocean Vip/Ocean Vip XL er høyderegulerbar, har manuell
tilt, og kan i tillegg leveres med regulerbar rygg (Ocean Dual-Vip).
Stolen er trygg og komfortabel, og godt egnet for brukere med
redusert kroppsstabilitet. Ocean E-Vip har elektrisk høyderegulering og
elektrisk tilt. Dette gir avlastning for pleier ved stell, og brukeren får en
trygg sittestilling med mange posisjoneringsmuligheter.
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Aquatec®

Stabil, rustfri stålramme
Enkel justering av setehøyde - uten
bruk av verktøy
■ Ryggtrekket er justerbart med
bånd på baksiden for tilpasning til
brukerens ryggform. Båndene har
hurtigkobling slik at trekket enkelt
kan tas av for vask
■ Plassbesparende kjørebøyle gjør
stolen lett å plassere over toalettet
uten å komme i konflikt med
veggen bak
■ Ergonomiske, oppfellbare armlener
som kan justeres i to høydenivå
■ Benstøttene er høydejusterbare,
utsving- og oppfellbare og kan tas
av for enkel forflytning
■ Oppfellbar fotplate med helbånd gir
en sikker posisjon
■ Leveres med bekkenholder og
bekken med lokk
■
■

Aquatec Ocean

Ocean/Ocean 24"/Ocean XL
Ocean er tilgjengelig i følgende
utgaver:
■
■

■

 tandard versjon med fire svinghjul
S
24" drivhjul slik at brukeren kan
kjøre stolen selv
XL-versjon med svinghjul (maks
brukervekt 180 kg og større
avstand mellom armlenene)

Aquatec Ocean XL

Egenskaper

Ocean 24" hjul
24" drivhjul med hurtigkopling
gir brukeren mulighet til selv
å manøvrere stolen. Fire
svinghjul er standard.

Ocean XL
Bredere rygg og maksimal
brukervekt 180 kg.

Enkel justering av setehøyde
- uten bruk av verktøy!

Enkel
demontering
transport og lagring.

for

Stabil, rustfri stålramme.
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Aquatec®

Aquatec Ocean Vip

Aquatec Ocean Vip

Ocean Vip/Ocean Vip XL

■

Ocean Vip tilbys med følgende:

■

■

Stabil, rustfri stålramme
Manuell setetilt, tiltvinkel 0° - 35°
■ Gassfjær i rustfritt stål
■ Meget stabil selv når maksimum
tiltet
■ Setehøyde kan justeres i 3 nivåer,
uten bruk av verktøy
■ Meget komfortabelt, ergonomisk
formet sete
■ Ryggtrekket er justerbart med
bånd på baksiden for tilpasning til
brukerens ryggform. Båndene har
hurtigkobling slik at trekket enkelt
kan tas av for vask

 tandard versjon med svinghjul
S
Standard versjon med svinghjul og
bekkenholder
■ Standard versjon med svinghjul,
bekkenholder og myksete
■ XL-versjon med svinghjul (større
avstand mellom armlenene)
■

Egenskaper

Hodestøtte
Høyde- og dybdejusterbar
hodestøtte er inkludert.

Ocean Vip i tiltet posisjon
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Retningslås
Ett av stolens fire svinghjul er
utstyrt med retningssperre
for enklere manøvrering over
større avstander.

Justerbar setehøyde
Justerbar i 3 nivåer, uten bruk
av verktøy.

Aquatec®

Aquatec Ocean Dual-Vip

Ocean Dual-Vip

■

Ocean Dual-Vip tilbys med følgende:

■

■

Manuell setetilt, tiltvinkel 0° - 35°
To ekstra gassfjærer for å senke
ryggen (vinkel 10° - 50°)
■ Håndtak med sikkerhetslås for å
senke ryggen
■ Meget stabil, selv i maksimalt tiltet
vinkel, tippesikringer er inkludert
■ Ryggtrekket er justerbart med
bånd på baksiden for tilpasning til
brukerens ryggform. Båndene har
hurtigkopling slik at trekket enkelt
kan tas av for vask
■ Leveres med bekkenholder og
bekken med lokk

■

 tandard versjon med svinghjul
S
Ocean Dual-Vip kan tilpasses med
XL armlener

Egenskaper

Seteflate 0°, rygg 25°

Maksimal setetilt 35°, rygg
50°

Tippesikringer er inkludert
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Ocean E-Vip

Setehøyde kan justeres elektrisk fra
500 til 1050 mm
■ Setet kan tiltes elektrisk frem og
tilbake (vinkel tilt -5° til 35°)
■ Meget stabil, selv i maksimalt tiltet
vinkel og maksimal setehøyde
■ Håndkontroll for enkel justering
av setehøyde og setetilt (kun 4
knapper)
■ Forseglede elektriske komponenter:
Ideell for bruk i dusjen
■

Ocean E-Vip tilbys med følgende:
■
■

 tandard versjon med svinghjul
S
Ocean E-Vip kan tilpasses med XL
armlener

Aquatec Ocean E-Vip

Egenskaper

Avtagbar batteripakke

Håndkontroll

Ocean E-Vip i posisjon med
maksimal tilt og - setehøyde.

Ilegg
For myksete med intimhull.
16343 til alle modellene i
Ocean serien

Myksete
Med mindre, ovalt hull.
16342 til alle modellene i
Ocean serien

Tilbehør Aquatec Ocean

Myksete
Med intimhull.
16341 	til Ocean / Ocean XL /
Ocean E-Vip
1470075 	til Ocean Vip / Ocean
Vip XL / Ocean DualVip
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Sprutskjerm
Forhindrer sprut ved bruk, til
myksete med intimhull.
16511 til alle modellene i
Ocean serien

Aquatec®

Ocean dusj- og toalettstoler

Tilbehør Aquatec Ocean

Heldekkende myksete
Hel seteoverflate.
1526032 
til alle modellene i
Ocean serien.

Ergonomisk myksete
Ekstra mykt.
1531259 Ocean, Ocean XL,
Ocean Vip, Ocean
Vip XL, Ocean DualVip

Vendbart myksete
Vend myksetets åpning i alle
fire retninger etter brukerens
behov. Monteres enkelt med
to klips.
1544469 vendbart myksete
til Ocean, Ocean
Vip og Ocean Dual
Vip

Fast rygg, avtagbar
1555323 til
Ocean/Ocean
Vip/Ocean
Dual
Vip/Ocean E-Vip

Ryggpute
For god komfort og ekstra
støtte for små brukere.
1558769 til alle modellene i
Ocean serien

Sikkerhetsbøyle
Ekstra sikkerhet for brukere
som lener seg fremover.
10167-10 t il alle modellene
i
Ocean
serien.
Lengde 540 mm.
1470078 XL sikkerhetsbøyle til
alle XL modellene
i
Ocean
serien.
Lengde 620 mm.

XL rygg
Øker
avstanden
mellom
armlen med 80 mm. Ettermontering til Ocean.
1534979

Hoftebelte og brystbelte
For sikker posisjonering. Kan
justeres individuelt og er
enkel å montere.
Kan masinvaskes. Til alle
modellene i Ocean serien.
1470081 Brystbelte, grått
1470082 Hoftebelte, grått

Sikkerhetsbelte
Art. nr.: 1451959 til Ocean

Armlenslås
For å låse armlenet.
1470077 til alle modellene i
Ocean serien.

Bredere XL armlen
Øker
avstanden
mellom
armlen med 4 cm på hver
side.
Ettermontering til Ocean Vip,
Ocean Dual-Vip og Ocean
E-Vip
1470086 Bredere XL armlen
(par)

24” drivhjul (sett)
Inkl. bremser og avtagbare
aksler.
16379 til Ocean / Ocean
XL
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Ocean dusj- og toalettstoler

Tilbehør Aquatec Ocean
Hodestøtte

Nakkestøtte
Bekken med lokk
Utformet så det enkelt skal
kunne settes på plass og tas
ut av holderen.
10230 til alle modellene i
Ocean serien. Lengde
460 mm
Bekkenholder (ikke vist)
16335 til Ocean / Ocean XL
1470076 	til Ocean Vip /
Ocean Vip XL /
Ocean Dual-Vip
1471233 til Ocean E-Vip

Hode-/nakkestøtte
1531465 	Hodestøtte
til
Ocean VIP, Ocean
Vip XL, Ocean DualVip og Ocean E-Vip
1531608 Nakkestøtte
til
Ocean VIP, Ocean
Vip XL, Ocean DualVip og Ocean E-Vip

Benstøtte med fotplate
Polstret, både høyde- og
vinkelregulerbar. Passer alle
produkter i Ocean-serien
unntatt Ocean XL. Monteres
og justeres enkelt uten bruk
av verktøy.
1546705
1546439

(venstre)
(høyre)

Amputasjonsstøtte
Polstret, både høyde- og
vinkelregulerbar. Passer til
alle produkter i Ocean-serien
unntatt Ocean XL.
1556893
1556894

(høyre)
(venstre)

ET

NYH

Sidestøtte
Monteres i eksisterende hull
for armlensinnfestning. Både
høyde- og breddejusterbar.
Passer til alle Ocean-stoler.

Multijusterbar
nakkestøtteholder
Holder med svært mange
t i l p a s n i n g s m u l i g h e t e r.
Leveres uten nakkepute.

1535077

1531613 til
E-Vip.

Hygienepute
Brukes sammen med
toalettstolen for å gi
trykkavlastning og motvirke
fremoverglidning..
Art. nr.: LTC1/LTC2
Strl. i cm (b x d): 43 x 43 /
50 x 45
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Ocean Vip og

Tippesikring - front (par)
Forhindrer at stolen tipper
forover.
1525936 til Ocean Vip/Vip XL
og Ocean Dual Vip.
1553395

til Ocean.

Hygienepute
Brukes
sammen
med
toalettstolen
for
å
gi
trykkavlastning og motvirke
fremoverglidning. Med feste
til standardsete.
Art. nr.: LTC3
Str. i cm (b x d): 45 x 50

Aquatec®

Ocean dusj- og toalettstoler

Tekniske data
Produkt

Dusjstol med
svinghjul og
bekkenholder og
bekken m/lokk
Dusjstol med
24" drivhjul og
bekkenholder og
bekken m/lokk
Dusj-og toalettstol
med svinghjul og
bekkenholder og
bekken m/lokk
Dimensjoner
Setebredde
Setedybde
Setehøyde
Total bredde
Total dybde
Total høyde
uten justerbar
hodestøtte
Dybde uten
benstøtte
Dybde fotplate
Høyde til armlen
Høyde, benstøtte
til sete
Høyde, gulv til
nedre setekant:
med holder til
bekken
uten holder til
bekken
Høyde, sete til
armlen
Bredde mellom
armlen
Bredde, intimhull i
seteplate
Dybde, intimhull i
seteplate
Tilt setevinkel
Tilt ryggvinkel
Høydejustering
Ø Svinghjul
Ø Hjul
Bredde mellom 24"
drivhjul
Annen info
Vekt
Maks brukervekt
Farge
Ocean med svinghjul

Aquatec
Ocean

Aquatec
Ocean 24”
drivhjul

1556891

Aquatec
Ocean XL

Artikkelnummer
Aquatec
Aquatec
Ocean Vip
Ocean Vip
med tilt
XL
med tilt

1537787

Aquatec
Ocean DualVip
med tilt og
senk

Aquatec
Ocean E-Vip

1534329

1540261
(stol) +
1470075
(myksete)

1540262
(stol) +
1470075
(myksete)

1521490
(med
myksete)

480 mm (A) 480 mm (A)
450 mm (B) 450 mm (B)
475 - 600
475 - 600
mm (C)
mm (C)
560 mm (D) 675 mm (D)
900 mm (E) 1060 mm (E)
940 – 1070
940 – 1070
mm (F)
mm (F)

480 mm (A) 500 mm (A) 500 mm (A)
450 mm (B) 450 mm (B) 450 mm (B)
475 - 600 510 - 610 mm 510 - 610 mm
mm (C)
(C)
(C)
640 mm (D) 595 mm (D) 625 mm (D)
900 mm (E) 1060 mm (E) 1060 mm (E)
940 – 1070
1085 – 1185
1085 – 1185
mm (F)
mm (F)
mm (F)

500 mm (A)
450 mm (B)
510 - 610 mm
(C)
625 mm (D)
1060 mm (E)
1085 – 1185
mm (F)

480 mm (A)
450 mm (B)
500 - 1050
mm (C)
730 mm (D)
1010 mm (E)
1070 – 1620
mm (F)

700 mm (G)

855 mm (G)

700 mm (G)

845 mm (G)

845 mm (G)

845 mm (G)

1010 mm (G)

155 mm (H)
680 – 850
mm (I)
255 – 495
mm (J)

155 mm (H)
680 – 850
mm (I)
255 – 495
mm (J)

155 mm (H)
680 – 850
mm (I)
255 – 495
mm (J)

160 mm (H)
720 – 860
mm (I)
345 – 465
mm (J)

160 mm (H)
720 – 860
mm (I)
345 – 465
mm (J)

160 mm (H)
720 – 860
mm (I)
345 – 465
mm (J)

155 mm (H)
730 – 1320
mm (I)
345 – 465
mm (J)

390 - 520
mm (K)
410 - 540
mm (K)

390 - 520
mm (K)
410 - 540
mm (K)

390 - 520
mm (K)
410 - 540
mm (K)

420 - 520
mm (K)
440 - 540
mm (K)

420 - 520
mm (K)
440 - 540
mm (K)

420 - 520
mm (K)
440 - 540
mm (K)

420 - 970
mm (K)
465 – 1015
mm (K)

210 / 250
mm (L)
460 mm (M)

210 / 250
mm (L)
460 mm (M)

210 / 250
mm (L)
540 mm (M)

215 / 245
mm (L)
475 mm (M)

215 / 245
mm (L)
555 mm (M)

205 mm

205 mm

205 mm

205 mm

205 mm

205 mm

205 mm

320 mm

320 mm

320 mm

320 mm

320 mm

320 mm

320 mm

–
–
–
–
25 mm
25 mm
5" (127 mm)
5" (127 mm)
– 24” (610 mm)
– 540 mm (N)

–
–
25 mm
5" (127 mm)
–
–

0° - 35°
–
50 mm
5" (127 mm)
–
–

0° - 35°
–
50 mm
5" (127 mm)
–
–

0° - 35°
10° - 50°
50 mm
5" (127 mm)
–
–

–
–
trinnløs
5" (127 mm)
–
–

14.5 kg
180 kg
Hvit

23.5 kg
150 kg
Hvit

23.5 kg
150 kg
Hvit

28.3 kg
150 kg
Hvit

39 kg
150 kg
Hvit

1470793
(med
myksete)

14.5 kg
150 kg
Hvit

19.5 kg
150 kg
Hvit

Ocean med 24" hjul

Ocean XL

215 / 245 mm 230 - 270 mm
(L)
(L)
475 mm (M)
470 mm (M)

Ocean Vip/Vip XL/
Dual Vip

Ocean E-Vip
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