Invacare®

Vicair® Sitteputer

Den optimale løsningen for trykkavlastning
og posisjonering

Invacare Vicair® Sitteputer

Invacare Vicair sitteputer gir
den optimale kombinasjonen
av trykkavlastning, høy kvalitet
og stabil posisjonering for
brukere med middel og høy
risiko for å utvikle trykksår.
Sitteputene, som er
klinisk testet, kan tilpasses
individuelt og krever svært
lite vedlikehold. De trenger
ingen daglig kontroll, og er
derfor enkle å benytte både
av brukere og pleiere. Vekten
på putene er lav med et
gjennomsnitt på mindre enn
750 gram.

Unikt design

Optimal posisjonering og trykkavlastning

I Invacare Vicair Sitteputer brukes
Invacare Vicair Technology™, en
unik og innovativ metode som gir
en dynamisk overflate og støtte.
Putene inneholder flere hundre
små pyramideformede luftfylte
celler, SmartCells, med lav friksjon
og avrundede hjørner. Cellene glir
lett mot hverandre, og former seg
etter kroppsformen. Resultatet
gir en optimal kombinasjon av
trykkavlastning, støtte og stabilitet.
Putene er delt inn i flere seksjoner med
ulik fyllingsrate for å minimere trykk
og forskyvning.

Vicair sitteputer er klinisk testet med meget gode resultater.
Putene kan brukes til å forhindre trykksår for brukere med
middels eller høy risiko. De gir en høy grad av stabilitet, noe som
gir komfort og bevegelsesfrihet for brukeren.
Mange muligheter
Det er flere behov som skal dekkes i sittende posisjon. Putene
skal være trykkavlastende samtidig som det finnes behov for
posisjonering, som for eksempel å korrigere feilstillinger eller å
forhindre at nye oppstår. For å dekke de fleste behov har Vicair en
rekke ulike modeller som kan justeres individuelt. Alle sitteputene
har et slitesterkt, strekkbart og komfortabelt trekk. Trekket finnes
i standard og som inkontinenstrekk. Til Vector O2, Adjuster O2 og
Active O2 finnes et ekstra pustende trekk.

SmartCells

SmartCells
Tynt og følsomt
materiale i en ny
farge med avrundede
hjørner for økt komfort.
Cellene kan vaskes i
vaskemaskinen på 60°.

NEW L
Sitteputer

MAXIMUM STABILITY FOR THE LITTLE ONES

Ischial well
lower pressure

Trochanter and thigh support
ﬁrmer density for positioning | prov
lateral stability

Vicair Vector O2

Vicair Active O2

6 cm - nr. 2 i post 4
10 cm - nr. 1 i post 5 og nr .2 i post 6
Delt inn i ni seksjoner hvor de to sideseksjonene gir
økt stabilitet til bekkenet og forhindrer utoverrotasjon
av lårene. De fremre seksjonene stabiliserer lårene,
forhindrer innoverrotasjon og nedglidning. Puten
er laget i et pustende materiale og kan vaskes i
vaskemaskin på 60°.

6 cm - nr. 8 i post 7
9 cm - nr. 9 i post 7
Puten er en kombinasjon av Vicair SmartCells
teknologi og skum. Den fremre seksjonen er bygget
opp av et ergonomisk formet skum for å forenkle
forflytning og fremme stabilitet. Den bakre delen
består av fire seksjoner fylt med Smart Cells. Puten
er laget i et pustende materiale og kan vaskes i
vaskemaskin på 60°.

Leg alignment

Vicair Adjuster O2

Vicair Liberty
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Ikke tilgjengelig

relief by air

LE PRODUCT SHEET

Tekniska data
For mer informasjon om produktene og produktenes brukermanual, se vår hjemmeside www.invacare.no
Størrelse

Vekt

Maks. brukervekt

Se tabell for hver
enkelt pute

Telefon: +47 22 57 95 00
Telefaks: +47 22 57 95 01
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

TOTAL PRODUCT WEIGHT

0,4-1,2 kg

Vicair finnes i ulike spesialstørrelser.

60°

kg
Vicair puter

Vask

250 kg

Adjuster O2,
Active O2 og
Vector O2,
maskinvaskes på 60º,
med Smartcells værende
inne i puten.

Invacare AS
Grensesvingen 9
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0603 Oslo - Norway
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Vicair sitteputer finnes også for
ekstra tunge brukere opp til 500 kg.
Garanti: 2 år

