Vicair® AllRounder O2
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Puten som kan brukes over alt!

Ikke alle aktiviteter er like enkle og praktiske å utførende sittende
i en rullestol. For å avhjelpe dette gir Vicair AllRounder O2 både
effektiv trykkavlastning og komfort når du ønsker å være aktiv
også utenfor rullestolen.
Vicair AllRounder O2 festes til kroppen og brukes som
et avlastende sete på gulvet, på bakken eller ved ulike
sportsaktiviteter. AllRounder O2 kan brukes så vel inne som ute.
Når du sitter på gulvet og leker med barna.
Når du sykler, seiler eller når det er på tide å
luke ugress og stelle i hagen.
AllRounder O2 følger kroppens bevegelser
og gir deg frihet til å gjøre det du vil!
Enkelt vedlikehold

Finne rett størrelse

Vicair AllRounder er en del av Vicairs serie av trykkavlastende puter,
der seteflaten er fylt med luftfylte Smartcells .
Etter bruk kan hele puten, inklusive Smartcells, puttes direkte i
vaskemaskinen og vaskes på 60 grader. Heng så puten til tørk
over natten og neste morgen puten klar til å være med deg på nye
aktiviteter.

AllRounder O2 leveres i 3
størrelser. For å finne rett størrelse
for deg, så måler avstanden
mellom hoftenes ytterpunkter i
sittende stilling. Ligger dine mål
mellom to størrelser, så velger du
den bredeste.

Egenskaper

Komfortabel og trykkavlastende

100 % pustende

Enkel å montere på

Setedelen på AllRounder O2
er fylt med trykkavlastende
luftceller, også kalt SmartCells,
som gjør puten myk og
komfortabel å sitte på.

Putens konstruksjon, med
lukkede celler og mykt overtrekk
med en åpen struktur, gjør
Vicair AllRounder O2 leder bort
veske, samtidig som luft fritt kan
sirkulere i og gjennom puten.
Puten er puten ekstrem lett, kun
800 gram, noe som er en stor
fordel ved fysiske aktiviteter.

AllRounder O2 er ergonomisk
formet, og festes rundt midjen
med et polstret belte og
rundt lårene med to elastiske
benstropper. AllRounder O2
følger kroppen og gir deg frihet
til et aktivt liv.

Tekniska data
For mer informasjon om dette produktet se www.invacare.no. For opplysninger om bruk vær vennlig å se brukermanal
som du kan laste ned fra hjemmesiden vår, www.invacare.no.
Hoftebredde

Høyde

Vekt

Maks.
Rengjøring av
brukervekt pute ink. trekk

Artikkelnummer
Small

60°

kg
Vicair
Small: < 38 cm
60 mm
AllRounder O2 Medium: 38- 42,5 cm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

0,8 kg

100 kg

60°

Medium
Large
Farge

Large: 43 - 48 cm
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HMS nummer

OAL/SMALL

287371

OAL/MEDIUM

290267

OAL/LARGE

