
100% NEDERLANDS
PRODUCT

EERSTE VOLLEDIG 
MACHINEWASBARE 
ROLSTOELKUSSEN

Wasbaar 
op 60°C!



Het beste medium voor het herverdelen van druk is lucht. 
Vicair heeft de lucht weten te vangen in SmartCells, waarvan er 
honderden in een rolstoelkussen zitten. De cellen bewegen zich 
onafhankelijk van elkaar, waardoor het antidecubituskussen zich 
langzaam aan de vorm van het lichaam aanpast. Het resultaat 
is een superieure drukverdeling, optimale positionering en 
uitmuntend zitcomfort voor de gebruiker. 
De Vicair technologie is ontwikkeld in samenwerking met het 
revalidatiecentrum Amsterdam (Reade) en bekroond met de 
Grand Prix op de Salon des Inventions in Genève.

VICAIR’S GRENSVERLEGGENDE TECHNOLOGIE

OP DE NIEUWE GENERATIE VICAIR 
SMARTCELLS ZIT LEVENSLANGE GARANTIE!

100% ADEMEND
Door de open structuur van het kussen vindt er 
optimale temperatuur- en vochtregulatie plaats

VORMVAST KUSSEN
In het nieuwe model behoudt het kussen haar vorm, 
waardoor de gebruiker beter beschermd is

RUIME KEUZE  
Verkrijgbaar in twee hoogtes; 
145 standaardmaten en maatwerk is mogelijk

100% MACHINEWASBAAR  
Kussen inclusief SmartCells™ 
 op 60°C machinewasbaar

READY FOR USE
Het Vicair kussen is vanuit de doos 
direct klaar voor gebruik

VICAIR PROBEER SERVICE 
Ervaar de Adjuster O2, Vector O2 
of de Active O2 3 weken gratis



Ben je op zoek naar het optimale rolstoelkussen voor personen met 

asymmetrische lichaamsvormen en amputaties, dan is de Adjuster O2 

de oplossing. Het kussen reguleert geringe scheefstand automatisch. 

Bij extreme scheefstand is het eenvoudig individueel aanpasbaar. Als 

de rolstoelgebruiker op het kussen gaat zitten wordt de druk gelijkmatig 

verdeeld en onderuit schuiven beperkt. De Vicair Adjuster O2 is altijd 

een veilige keuze als je op zoek bent naar hoogwaardig comfort, 

huidbescherming en stabiliteit. vicair.nl/adjuster-o2

Minimaliseert onderuit schuiven en schuifkrachten 

Individuele oplossing bij asymmetrie, ook in extreme gevallen

Optimale aanpassing aan lichaamscontouren 
voor gelijke drukverdeling

HET OPTIMALE KUSSEN VOOR 

ROLSTOELGEBRUIKERS MET LICHAAMSASYMMETRIE

Bekkendrempel 
stop-compartiment beperkt onderuit 
schuiven | schuifkrachten worden 
omgezet in normaalkrachten

Bovenbeenondersteuning 
eenvoudig individueel 
aanpasbaar

Volgt de lichaamscontouren 

voor gelijkmatige drukverdeling | 

ondersteuning zitbotten & staartbeen | 

reguleert asymmetrische bekkenstand

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Hoogte   6 en 10 cm
Gemiddeld gewicht 725 gram
Max. gebruikersgewicht 250 kg



Het Vicair Vector 

O2 kussen geeft 

de rolstoelgebruiker 

extra stabiliteit. 

Hierdoor wordt 

het bovenlichaam 

functioneler en reikt 

de gebruiker verder met 

zijn armen. Door de unieke 

compartimentindeling ontlast 

het kussen het kwetsbare 

gebied rondom de zitbotten 

en het staartbeen. De Vector O2 

biedt excellente beengeleiding, 

optimale huidbescherming en extra 

bekkenstabiliteit. vicair.nl/vector-o2

Ondersteuning Trochanters 

voor laterale stabiliteit | 

herverdeling van druk, om een 

lagedrukzone te creëren 

Voorcompartimenten 

voor bovenbeengeleiding 

en stabiliteit | eenvoudig 

individueel aanpasbaar

Lagedrukzone - Twee compartimenten

voor superieure ontlasting van 

staartbeen en zitbotten & extra 

positioneermogelijkheden

HET MEEST STABIELE KUSSEN 

VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS

Meer reikwijdte voor de gebruiker 

Negen aanpasbare compartimenten 
voor optimale stabiliteit

Extra bovenbeenpositionering

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Hoogte   6 en 10 cm
Gemiddeld gewicht 725 gram
Max. gebruikersgewicht 250 kg



VOOR DE ACTIEVE 

ROLSTOELGEBRUIKER

De Vicair Active O2 is ideaal voor 

rolstoelgebruikers die regelmatig een 

transfer maken. Het schuim aan de voorkant 

vergemakkelijkt dit, terwijl de achterste 

compartimenten met de Vicair SmartCells voor 

optimale huidbescherming en comfort zorgen. 

De Active O2 heeft een handig opbergvakje voor 

kostbare bezittingen, zoals je mobiel. Kortom: 

alles dat je nodig hebt om je actieve levensstijl te 

kunnen behouden! vicair.nl/active-o2

Perfect voor gebruikers die 
veel transfers maken

Uitstekende laterale en frontale 
stabiliteit

Met handig opbergvakje om 
je persoonlijke spullen bij de 

hand te hebben

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Hoogte   6 en 9 cm 
Gemiddeld gewicht 1250 gram
Max. gebruikersgewicht 200 kg

“Eindelijk zit ik pijnvrij en maak 

ik gemakkelijk transfers”

- Linda, Vicair Active O2

SmartCell – Schuim grens

beperkt onderuit schuiven

Lagedrukzone - Twee 
compartimenten voor 
superieure ontlasting van 
staartbeen en zitbotten | extra 
positioneermogelijkheden

Ergonomisch voorgevormd schuim 

voor gemakkelijke transfers

Ondersteuning Trochanters  

voor laterale stabiliteit | 

herverdeling van druk, om 

een lagedrukzone te creëren
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Gemiddeld gewicht 800 gram
Max. gebruikersgewicht 100 kg

ONTDEK JOUW 

MOGELIJKHEDEN

Bruynvisweg 5   

1531 AX Wormer   

T + 31 (0)75 642 99 99      

info@vicair.com 

vicair.nl

Volg ons op

Actief als je bent, wil je niet bij elke activiteit 
jouw rolstoel gebruiken. De Vicair AllRounder 
O2 is ideaal tijdens het sporten, voor het 
zitten buiten de rolstoel en het spelen op de 
grond. Met de aanpasbare banden gesp je de 
AllRounder O2 eenvoudig vast aan je lichaam. 
Het activiteitenkussen volgt je bij 
elke beweging, waardoor het 
je extra comfort en 
huidbescherming 
geeft. Ervaar de 
vrijheid en ontdek jouw 
mogelijkheden!

vicair.nl/allrounder-o2


