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

Bovenbeenondersteuning

Ideaal voor gebruik in een kantelrolstoel met aanpasbare zitdiepte

Vicair Adjuster O2 ontwerp met diepere achterkamers

Optimale aanpassing aan lichaamscontouren voor gelĳke drukverdeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Dikte 8 cm
Gemiddeld gewicht 850 gram
Max. gebruikersgewicht 250 kg
Machinewasbaar 60°C max.

Diepere compartimenten zorgen dat de pasvorm van het 
kussen effectief blijft in een kantelrolstoel, ook wanneer 
het kussen onder de rug door wordt geplaatst | volgen 
de lichaamscontouren voor gelijkmatige drukverdeling | 
ondersteunen de zitbeenknobbels & staartbeen | reguleren  
een asymmetrische bekkenstand

COMFORT EN HUIDBESCHERMING IN EEN KANTELROLSTOEL

KUSSEN MATEN
cm  inches
37x52 14¾x20¾
40x52 16x20¾
45x52 18x20¾
50x52 20x20¾

Maten in breedte x diepte

BESCHIKBARE HOEZEN
Vicair O2 Top Cover, Comfair Cover en 
Incotec Cover.

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 Multifunctional O2 bestaat 
uit 5 individuele compartimenten, 
die ontworpen zijn om naar het 
lichaam te vormen bij druk. Het 
kussen heeft een speciaal 8 cm dik 
ontwerp met langwerpige achterste 
compartimenten voor optimaal 
gebruik in kantel-rolstoelen. 8 cm 
dikte is dik genoeg om de huid te 
beschermen en laag genoeg voor 
optimale toegankelijkheid onder 
tafels, aanrechtbladen, bureaus enz. 
Het ontwerp van de compartimenten 
maakt het mogelijk specifieke delen 
van het bekken te beïnvloeden. Dit 
zorgt voor een unieke balans tussen 
het beschermen van de huid door 
herverdeling van druk rondom 
zitbeenknobbels, staartbeen en 
trochanters, het positioneren van 
het bekken en ondersteunen van de 
dijbenen. Voor specifieke behoeften 
kan de SmartCell vulling van elk 
compartiment individueel worden 
aangepast, wat het mogelijk maakt 
de dichtheid van elk compartiment te 
veranderen.
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