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Ergonomisch voorgevormd 
schuim voor gemakkelijke 
transfers

Perfect voor gebruikers die veel transfers maken

Uitstekende laterale en frontale stabiliteit

Handig opbergvakje voor je persoonlĳke spullen

Ondersteuning trochanters
voor laterale stabiliteit | 

herverdeling van druk, om een 
lagedrukzone te creëren

VOOR DE ACTIEVE ROLSTOELGEBRUIKER

SmartCell – Schuim grens  
beperkt onderuit schuiven

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
Dikte 6 en 9 cm
Gemiddeld gewicht 1250 gram
Max. gebruikersgewicht 200 kg
Machinewasbaar 60°C (zonder 

schuim)

KUSSEN MATEN 
Standaard 
Op aanvraag

 (Maat >53 cm altijd hoogte 9)
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Lagedrukzone - Twee compartimenten
voor superieure ontlasting van 
staartbeen en zitbeenknobbels  
& extra positioneer mogelijkheden

BESCHIKBARE HOEZEN
NVT. Vicair Active O2 heeft één hoes die 
zowel als binnen- en buitenhoes dient.

PRODUCT PERFORMANCE
Huidbescherming  / Antidecubitus 
Herverdeling van druk
Vermindering schuifkrachten
Microklimaatbeheersing
Schok- en trildemping
Positioneren
Laterale stabiliteit
Frontale stabiliteit
Beperkt onderuit schuiven
Manuele aanpassing mogelijk
Uithoudingsvermogen verhogen
Onderhoud & Veiligheid
Duurzaamheid
Betrouwbaarheid
Functiebehoud bij verkeerd 
gebruik
Makkelijk in onderhoud
Hygiëne
Functionaliteit & Toepassing
Comfort
Ultra lichtgewicht
Gemakkelijke transfers
Beschikbare maten
Maximum gebruikersgewicht

De Vicair Active O2 is een voorgevormd 
kussen dat bestaat uit 4 individuele 
compartimenten gevuld met 
SmartCells aan de achterkant en een 
anatomisch voorgevormd schuimdeel 
aan de voorkant. Dit zorgt voor een 
unieke balans tussen het beschermen 
van de huid door herverdeling van 
druk rondom de zitbeenknobbels 
en staartbeen, het stabiliseren het 
bekken en het makkelijker maken 
van transfers. Voor specifieke 
behoeften kan elk van de 4 met 
SmartCells gevulde compartimenten 
individueel worden aangepast. Dit 
maakt het mogelijk de dichtheid van 
de compartimenten te veranderen, 
wat ten goede komt aan gebruikers 
die: (1) een correctie of aanpassing 
voor een asymmetrisch bekken 
nodig hebben; (2) een (gedeeltelijke) 
ontlasting van het zitbeenknobbel- en 
staartbeengebied wensen; (3) baat 
hebben bij extra laterale steun.

VICAIR ACTIVE O2  PRODUCTBLAD r e l i e f  b y  a i r  

070069-OCT-NL-REV01/2022


