
Optimale løsninger for personlig pleie 

Ergonomisk, allsidig og enkel å manøvrere

Ocean ErgoOcean Ergo
Et avansert sortiment med dusj- og toalettstoler 



5°-35°

Ergonomiske forbedringer og  
enda flere tilpasningsmuligheter

Vårt nyeste Aquatec Ocean Ergo-sortiment er 
spesielt designet for å gi støtte og hjelp ved 
forflytning og stell på baderommet. 

Ocean ErgoOcean Ergo

Aquatec Ocean Ergo-serien byr på et bredt og 
fleksibelt utvalg av dusj- og toalettstoler som gir 
personlige pleieløsninger ved et bredt spekter 
av behov. Serien inkluderer alt fra standard-
modeller og modeller med drivhjul, til mer 
avanserte modeller med tilt-in-space-funksjon.

Alle produktene er utviklet og designet i 
samarbeid med ledende terapeuter, der 
brukerens livsstil og velvære, og god 
ergonomi, er våre klare hovedmål.

Tilt-in-space-modeller gir 
ekstra støtte i sitteposisjoner. 

Både Ocean Ergo VIP og Ocean Ergo Dual VIP 
har en setevinkel på 5° til 40° med en 
integrert vektskiftmekanisme som sikrer 
optimal stabilitet. Ocean Ergo Dual VIP er 
dessuten multifunksjonell da den både har 
setetilt og justerbar rygg. Setet og 
ryggstøtten kan dermed vinkles og 
åpnes opp mellom 5° og 35° i en enkel og 
jevn bevegelse på grunn av den lette rammen. 

Den smidige og behagelige tilt-in-space-funksjonen 
bidrar til enklere forflytning, posisjonering og stell. Når 
sitteenheten tiltes bakover, skyves tyngepunktet 
fremover, slik at stolen alltid vil være stødig, sikker og 
ta lite plass i rommet. Tilten er jevn og enkel å 
kontrollere for hjelper, og det oppleves svært trygt for 
både bruker og hjelper.

Alle modellene i den nye Ocean Ergo-serien er 
optimalisert med nytt design for å oppnå økt sikkerhet, 
komfort og støtte. Enten den personlige pleieløsningen 
er selvstendig eller utføres ved hjelp av en pleier, er alle 
våre Ocean Ergo-stoler et sikkert, 
komfortabelt og verdig valg.



NYE egenskaper

>

>

>

Forbedret armlen 
Nye armlen gir økt støtte og komfort 
for brukeren. De nye og valgfrie 
armlenputene gir brukere en mykere 
overflate og hvilestillling. Armlenet har 
også en brukervennlig og valgfri integrert 
sikkerhetslås som tilbehør. 

Redusert setehøyde 
Rammen kan senkes ekstra lavt for 
å imøtekomme ulike høydebehov og 
for å fremme trygge og selvstendige 
forflytninger.

Tilt-stopp-funksjon 
En valgfri funksjon som er enkel å 
montere og som forhindrer at rammen 
tilter forover forbi 0°. Dette sikrer at 
rammen forblir horisontal i forhold til 
bakken og er et hjelpemiddel for de 
som blir heist inn/ut av stolen. 

Ergonomisk nakkestøtte-
holder

Med flere aksejusteringer gir den 
ergonomiske nakkestøtteholderen 
svært god postural støtte for hode-/
nakkeregionen. Justeringer gjøres 
raskt og enkelt ved å enkelt rotere de 
integrerte håndskruene for å oppnå 
riktig posisjon for den individuelle 
brukeren. 

>



Konturformet design oppmuntrer til 
en mer oppreist sittestilling for økt 
uavhengighet og komfort.

Designet etter avtrykk etterlatt av bruker.

En 5° setetilt løfter knærne i en naturlig 
knebøystilling ved toalettbesøk 

Forflytningshjelpemidler i front tillater 
brukeren å posisjonere seg selv inn i en 
behagelig posisjon. 

>

>

>

Innovativ ergonomisk 
seteplate  

>

Meget stabil 
Økt  stabilitet med ramme i rustfritt  
stål for ekstra sikkerhet og trygghet. 

>

Svært konfigurerbar  
Tilgjengelig med et bredt utvalg 
av posisjonerings-, toalett- og 
setetilbehør. som kan brukes til å  
støtte et bredt spekter av tilstander 
og posisjoneringsbehov.  

>

Enkel å håndtere 
 Gir et lite fotavtrykk og en 
optimalisert hjulbase gjør det 
lettere å manøvrere i små rom. 

Enkel demontering for transport 
og lagring.

>

>



Vi presenterer vår nyeste 
Ocean Ergo-serie

Oppdag hele serien nedenfor, inkludert valgfritt tilbehør til 
individuelle behov. 

Ocean ErgoOcean Ergo

Ocean Ergo 24” XL
En standard bariatrisk modell for 

brukerdrevet kjøring med 
maksimal brukervekt på 180 kg 

Art. nr: 1640484

Ocean Ergo VIP 
Stol med manuell setetilt 

designet for brukere som har 
behov for litt mer assistanse 

med posisjonering når de 
sitter i stolen 

Art. nr.: 1643743

HMS-nr.: 269836 
Inkluderer myksete, 

bekkenholder og bekken

Ocean Ergo Dual VIP
Stol med manuell setetilt og 
ryggregulering designet for 

brukere som har et større behov 
for assistanse med 

posisjonering når de sitter i 
stolen 

Art. nr.: 1644843

En standard pleierdrevet 
modell 

Art. nr.: 1643741

HMS-nr.: 269542 
Inkluderer myksete, 

bekkenholder og bekken

En standard bariatrisk 
pleierdrevet modell med 

maksimal brukervekt på 180 kg 

Art.nr.: 1643742

Ocean Ergo XL Ocean Ergo Ocean Ergo 24” 
Standard modell for 
brukerdrevet kjøring 

Art. nr.: 1650146

HMS-nr.: 297749 
Inkluderer myksete, 

bekkenholder og bekkenPå anbud 
med NAV

På anbud 
med NAV

På anbud 
med NAV



Ocean ErgoOcean Ergo

Tekniske data 

For mer informasjon, brukermanualer og 
tilbehørsbrosjyre, se www.invacare.no

Setebredde Setedybde Total bredde Total dybde Bredde mellom 
armlen  

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

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

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

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

kg

Setehøyde Tilt setevinkel Tilt ryggvinkel Vekt Maks. 
brukervekt 

Ocean Ergo 440 – 600 mm - - 17 kg 150 kg

Ocean Ergo XL 440 – 600 mm - - 18 kg 180 kg

Ocean Ergo 24” 440 – 600 mm - - 23 kg 150 kg

Ocean Ergo 24” XL 475 – 600 mm - - 24 kg 180 kg

Ocean Ergo VIP 475 – 600 mm -5° - 40° - 23.5 kg 150 kg

Ocean Ergo Dual VIP  475 – 600 mm -5° - 40° 5°- 35° 28.3 kg 150 kg

Rammefarge

Hvit

© 2022 Invacare International GmbH. All rights reserved. All informasjon er korrekt ved 
trykketidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre 
konsultasjon. Invacare Ocean Ergo Range - NO - 06/2022

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

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

https://www.invacare.no/nb/gang-hygiene/dusj-toalettstoler-med-hjuldrivhjul


Enkle tilpasninger som gjør en forskjell

Ergonomisk, allsidig og enkel å manøvrere

Ocean ErgoOcean Ergo
Tilbehør og tilpasninger



Ocean ErgoOcean Ergo

Fotplater

Vinkelregulerbare, 
oppfellbare fotplater med 
justerbare hælbånd

Krever ingen verktøy

>

>

Benstøtter 

Høydejusterbare, 
utsvingbare og 
avtagbare benstøtter

Krever ingen verktøy

>

>

Armlener

Ergonomiske, 
oppfellbare armlener 
som kan justeres i to 
ulike høyder

>

Setehøyde

Setehøyden kan justeres 
mellom 440 mm og  
600 mm* eller 475 mm og 
600 mm**

Krever ingen verktøy

>

>

Tilbehør og tilpasninger

Ocean Ergo-serien tilbyr avanserte løsninger innen 
dusjstoler, og er designet for å gi brukeren høy grad av 
tilpasningsmuligheter med konfigurerbarhet som standard. 
For ytterligere tilpasning av dusjstolen vil vårt nyeste 
tilbehørssortiment gi ekstra komfort, støtte og sikkerhet.

* Ocean Ergo, Ergo XL og 24”
** Ocean Ergo 24” Ergo XL og VIP



Bredere XL armlen  
Øker avstanden 
mellom armlenene 
med 40 mm på hver 
side

Myk ryggpute   
For ytterligere stabilitet 
og komfort. 
Kan også bidra til 
enklere posisjonering 
av mindre brukere.

Tilbehør

Sete og ryggstøtte

Heldekkende myksete 
Gir ekstra komfort når 
toalettfunksjonen ikke 
er i bruk.

Komfort ryggtrekk  
Et alternativ til 
standard ryggstøtte 
med et mykere 
materiale for økt 
komfort. 

XL rygg          
Øker bredden mellom 
armlenene med 80mm.  
Kan benyttes til 
standard Ocean Ergo-
modeller.

Padding til armlene         
Gir forbedret støtte og 
komfort for brukeren 
(ikke for XL-armlener)

Fast, avtagbar rygg         
Solid ryggstøtte som 
bidrar til en stabil og 
oppreist posisjon. 
Enkel å rengjøre.

Myksete         
Mykt sete i PU-skum 
med nøkkelhull gir 
ekstra komfort og 
trykkavlastning. Også 
tilgjenglig med mindre 
åpning. Enkel å tilpasse 
og rengjøre.

Myk ileggspute          
Myksetet kan anvendes 
med eller uten 
ileggsputen. Tilgjengelig 
som standardversjon eller 
mindre versjon.

Ergonomisk myksete          
Ekstra mykt sete i 
viskoelastisk skum, 
designet for økt pelvis-
stabilitet og bedre 
posisjonering. Egner seg 
godt til de med følsom 
og tynn hud

Vendbart myksete          
Utsparing som kan 
benyttes alle 4 
retninger.

Vicair hygienepute  
Vicair hygienepute er en 
trykkavlastende pute som 
med sine fire seksjoner gir 
store tilpasningsmuligheter. 
Vicair hygienepute er 
tilgjengelig i størrelse 
48x45x8 cm og er 
designet for å passe Ocean 
Ergo-serien. Puten kan 
maskinvaskes.



Sikkerhet

Sikkerhetsbøyle
Ekstra sikkerhet for 
brukere som lener seg 
fremover.

Sikkerhetslås for 
armlen
Låser armlenen i vertikal 
eller horisontal posisjon.

Tippesikring
Gir ekstra sikkerhet 
ved urolige brukere

Vinkelregulerbar 
benstøtte 
Høyde- og 
vinkelregulerbar 
benstøtte med polstret 
leggpute for ekstra 
komfort.
Fotplate inkludert.

Toalettbesøk

Amputasjonsstøtte
Leveres uten 
fotplate

Sprutskjerm
Passer til myksetet 
med standard og 
smalere åpning. Enkelt 
å feste.

Bekkenholder med lokk
Ergonomisk håndtak 
gjør det enklere å 
trekke ut bekkenet fra 
holderen Målemuligheter 
på innsiden. Integrert 
lokkholder.

Sikkerhetsbelter
For sikker posisjonering. 
Kan justeres individuelt 
og er enkel å montere. 
Kan monteres som både 
hoftebelte og brystbelte. 
Kan maskinvaskes.

Posisjonering 

Multijusterbar 
nakkestøtteholder
Muliggjør 
flerveisjustering av 
nakkestøtten for bedre 
posisjonering av hode/
nakke. Leveres uten 
nakkepute.

Sidestøtte
Justerbar i høyden via 
tre ulike innstillinger 
på ryggstøtten. Brede 
sideputer som gir 
komfort og effektiv 
trykkomfordeling og 
som kan dybdejusteres. 

Ergonomisk hode- og 
nakkestøtte
Gir god støtte og 
posisjonering av hodet. 
Nakkestøtten vist på 
bildet. 

Tilt-stopp
Sikrer at rammen forblir 
i horisontal posisjon når 
brukeren heises inn/ut av 
stolen.



Ocean ErgoOcean Ergo

Artikkel-nr. HMS-nr.

Ocean 
Ergo

Ocean 
24” 

Ergo

Ocean 
Ergo 
XL

Ocean 
24” 

Ergo 
XL

Ocean 
VIP 

Ergo

Ocean 
Dual 
VIP 

Ergo

Myksete AP1603142 288941 3 3 3 3 3 3

Myk ileggspute AP1603143 291088 3 3 3 3 3 3

Myksete med mindre ovalt hull AP1603145 269899 3 3 3 3 3 3

Ileggspute for smalere myksete AP1603152 269900 3 3 3 3 3 3

Sprutskjerm AP1603155 291089 3 3 3 3 3 3

Heldekkende myksete AP1603154 291090 3 3 3 3 3 3

Ergonomisk myksete AP60121311 291091 3 3 3 3 3 3

Vendbart myksete 1544469 199703 3 3 3 3 3 3

Sikkerhetsbøyle 2.0 AP60123732 297779 3 3 x x 3 3

Sikkerhetsbøyle 2.0 XL (kun til armlen 2.0) AP60123771 - x x 3 3 x x

Sikkerhetsbøyle XL (kun til XL med gamle armlen) 1470078 097889 x x 3 3 x x

Brystbelte 1470081 097878 3 3 3 3 3 3

Hoftebelte 1470082 097877 3 3 3 3 3 3

XL rygg AP1604015 - 3 3 + + x x

Fast, avtagbar rygg 1575299 210938 3 3 x x 3 3

Myk ryggpute 1558769 199705 3 3 3 3 3 3

Padding til armlen (1 pad: kun for armlen 2.0) AP1643748 297753 3 3 3 3 3 3

Armlen XL 1470086 097875 3 3 3 3 3 3

Sikkerhetslås for armlen XL 1470077  097885 3 3 3 3 3 3

Sikkerhetslås for armlen 2.0 AP1643760 297770 3 3 3 3 3 3

24” hjulsett komplett 16379 025123 3 + 3 + x x

Amputasjonsstøtte, høyre AP1643573 297751 3 3 3 3 3 3

Amputasjonsstøtte, venstre AP1643574 297752 3 3 3 3 3 3

Vinkelregulerbar benstøtte med fotplate, høyre AP1643543 297756 3 3 3 3 3 3

Vinkelregulerbar benstøtte med fotplate, venstre AP1643572 297757 3 3 3 3 3 3

Sidestøtte 1535077 199694 3 3 3 3 3 3

Multijusterbar nakkestøtteholder AP1531613 - 3 3 3 3 3 3

Hodestøtte 1531465 199696 3 3 3 3 3 3

Nakkestøtte 1531608 199695 3 3 3 3 3 3

Bekkenholder med lokk 10230 025119 3 3 3 3 3 3

Bekkenfeste AP1602078 269898 3 3 3 3 3 3

Tippesikring, front og bak (Ergo VIP-modeller) AP1603992 - x x x x 3 3

Tippesikring, front (Ocean Ergo) AP1601986 297783 3 3 3 3 x x

Komfort ryggtrekk VIP Ergo AP1603606 - x x x x 3 3

Komfort ryggtrekk Ocean Ergo AP1604136 297774 3 3 x x x x

Komfort ryggtrekk Ocean Ergo XL AP1604016 - x x 3 3 x x

Tilt-stopp skruesett AP60129156 - x x x x 3 3

Vicair hygienepute VHY/4845 - 3 3 3 3 3 3

Kompabilitet
Det meste av tilbehøret er kompatibelt 
med alle Ocean Ergo-modellene

3   Kompatibel 
x    Ikke kompatibel 
+ Inkludert

© 2022 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information quoted is believed to 
be correct at time of print. Invacare reserves the right to alter product specifications without 
prior consultation. Invacare Ocean Ergo Range - NO - 06/2022

Telefon: +47 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo 


	Schaltfläche 1: 
	Schaltfläche 2: 
	Schaltfläche 3: 
	Schaltfläche 4: 
	Schaltfläche 5: 
	Schaltfläche 6: 
	Schaltfläche 7: 
	Schaltfläche 8: 
	Schaltfläche 9: 
	Schaltfläche 10: 
	Schaltfläche 11: 
	Schaltfläche 12: 
	Schaltfläche 13: 
	Schaltfläche 14: 
	Schaltfläche 15: 
	Schaltfläche 16: 
	Schaltfläche 17: 
	Schaltfläche 18: 
	Schaltfläche 19: 
	Schaltfläche 20: 
	Schaltfläche 21: 
	Schaltfläche 22: 
	Schaltfläche 23: 
	Schaltfläche 24: 


