ONTDEK JOUW MOGELIJKHEDEN

Ergonomisch gevormd rugdeel
sluit naadloos aan op de onderrug

Vicair SmartCells
voor huidbescherming

OOK ON
LINE
TE BEST
ELLEN

Eenvoudig aanpasbare banden
omsluiten je lichaam op comfortabele wijze

Blijft bij je tijdens
activiteiten
Bescherming van de huid
Extreem lichtgewicht
voor optimale mobiliteit
Actief als je bent, kun en/of wil je niet bij
elke activiteit je rolstoel gebruiken. De
Vicair AllRounder O2 biedt je in die
situaties comfort en huidbescherming.
Met de aanpasbare banden gesp je de
AllRounder O2 eenvoudig vast aan je
lichaam, waardoor deze je volgt waar
je dan ook mag gaan.
Voel je beschermd en zeker tijdens je
sport- en outdooractiviteiten, als je op
een normale stoel of een andere harde
ondergrond zit, of op de grond aan het
spelen bent. Daarna stop je de AllRounder O2 simpelweg in de wasmachine, hangt hem op om te drogen en
hij is klaar voor je volgende avontuur.
Ervaar de vrijheid en ontdek jouw
mogelijkheden!

PRODUCT PERFORMANCE
Huidbescherming / Antidecubitus
Herverdeling druk
Vermindering schuifkrachten
Microklimaatbeheersing
Schok- en trildemping
Positioneren
Laterale stabiliteit
Frontale stabiliteit
Beperkt onderuit schuiven
Manuele aanpassing mogelijk
Transfer-gemak
Onderhoud & Veiligheid
Duurzaamheid
Betrouwbaarheid
Functiebehoud bij verkeerd gebruik
Onderhoudsarm
Hygiëne
Functionaliteit & Toepassing
Comfort
Laag kussengewicht
Beschikbare maten
Maximum gebruikersgewicht
Lage zithoogte

TE GEBRUIKEN BIJ

Activiteiten buiten de rolstoel |
Wanneer je lange tijd op een harde
ondergrond zit
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Hoogte
n.v.t.
Gemiddeld gewicht
800 gram
Max. gebruikersgewicht 100 kg
Machinewasbaar
60°C
KUSSENMATEN
Small
< 38 cm
Medium
38 – 42,5 cm
Large
43 – 48 cm
Bepalen van de juiste heupbreedte
Terwijl je zit houd je een meetlint horizon
taal boven het breedste punt van je
bovenbenen, dicht tegen de voorkant van
je heupen aan. Volg niet je beencontouren,
maar houdt het meetlint recht.
Zie figuur 1. Meet van A naar B (of B naar A).
Zit je met de maatvoering op de grens van
twee maten, kies dan de grotere maat.
figuur 1

Automatische aanpassing
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