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