
Invacare®

Vicair- ® rygger

Optimal trykkavlastning, støtte og stabilitet

Ved hjelp av flere hundre små luftfylte celler sørger Invacare Vicair-
ryggene for optimal trykkavlastning, støtte og stabilitet til et bredt 
spekter av brukere. Ryggene er enkle i bruk og byr på en rekke 
spennende muligheter.

Vicair ® rygger



Unik teknologi

Invacare Vicair rygger benytter seg av 
Invacare Vicair Technology™, en unik og 
innovativ metode til støtte av kroppen. 
Putene inneholder flere hundre små 
triangelformede luftceller, SmartCells™, 
med en meget lav friksjonsoverflate. 
Cellene glir derfor lett i forhold til 
hverandre og former seg etter kroppens 
konturer. Resultatet er en optimal 
kombinasjon av trykkavlastning, støtte 
og stabilitet.

Optimal sittestilling

Flere og flere innser viktigheten av 
en god ryggstøtte. Vicair -ryggene 
gir god komfort, samtidig som de 
gir økt stabilitet, bevegelsesfrihet og 
beskyttelse mot utvikling av feilstillinger. 
Ryggene er inndelt i flere kamre med ulik 
fyllingsgrad, og kan justeres individuelt 
for optimal tilpasning.

Enkel og sikker 

Alle Vicair-ryggene er enkle i bruk, 
noe som sikrer en korrekt og enkel 
håndtering. Ryggene har meget lav vekt, 
og monteres enkelt og hurtig av og på 
stolene.

Mange muligheter

Ingen brukere er like, og har derfor ulike 
behov for posisjonering. Vicair-serien 
består av flere ulike modeller, slik at de 
dekker de fleste bruksområder.
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Academy Multifunctional rygg
Festes direkte i ryggskallet til 
en rekke stoler, eksempelvis på 
en komfort- eller elektrisk stol. 
Ryggen består av en ryggpute 
inndelt i åtte kamre. Multifuncti-
onal er spesielt godt egnet til 
Invacare Rea® Azalea® -serien.

Liberty rygg
Bygget opp på samme måte 
som Liberty-putene, med et sili-
konlag mellom cellene. Liberty 
rygg gir økt støtte og meget god 
komfort.

Academy rygg
Festes enkelt til stolenes ryg-
grør, og er høyde-, vinkel- og 
dybderegulerbar. Ryggen består 
av et anatomisk formet plast-
skall og en ryggpute inndelt i ni 
kamre.

Modeller



Størrelser
Finn riktig størrelse på Academy 
og Liberty rygg ved å måle 
avstanden mellom ryggrørene 
på rullestolen. 

Tilpasning av Liberty rygg
Liberty rygg passer til de fleste 
velcrorygger, og festes ved hjelp 
av borrelås. Ryggen justeres 
enkelt ved å stramme eller løsne 
på borrelåsen.

Tilpasning av Academy rygg
Academy rygg monteres og til-
passes enkelt ved hjelp av fire 
fester, to nede og to oppe. Rygg-
vinkelen justeres gjennom å føre 
de øverste festene opp eller ned 
til en finner rett posisjon. 

Tilpasning

Tilbehør Academy 
ryggsystem
Kan monteres med sidestøtte 
og/eller ryggforlenging. Rygg-
forlengingen er triangelformet 
så brukerens bevegelsesfrihet 
ivaretas.

Academy Butterfly
Passer de fleste rygger, ikke 
bare til rullestoler. Ryggen 
består av tre seksjoner og gir økt 
stabilitet og støtte til nedre del 
av ryggen. Plasseres direkte på 
eksisterende rygg.

Academy Multifunctional 
hodestøtte
Monteres på hodestøtte uten 
polstring. Støttet består av en 
seksjon.

Tilbehør
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Academy 
Multifunctional 

Academy 
Butterfly 

Academy rygg 
(b)* 

Liberty rygg (b)* 

Størrelser (b x h):
36 x 45
41 x 45
46 x 45
37 x 54
40 x 54
45 x 54
50 x 54
40 x 20
45 x 20
50 x 20
31 - 34 

33,5 - 36,5 
36 - 39 

38,5 - 41,5 
41 - 44 

43,5 - 46,5 
46 - 49 

48,5 - 51,5 
36 / 40 x 45
40 / 44 x 45
44 / 48 x 45

Vekt:
1,25 kg

0,55 kg

2,70 kg

0,70 kg

kggkgkg

Maks brukervekt: 
250kg

120 kg

180 kg

150 kg

Rengjøring trekk:
60°

60°

60°

60°

Tekniske data

Garanti: To år
Anm.:
(b)*  Minste - største avstand mellom ryggrørene. 

Vanligvis ca 5 cm mindre enn setebredden.
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