
Eenvoudig aanpasbare banden 
omsluiten je lichaam op  
comfortabele wijze

Vicair SmartCells  
voor huidbescherming

Blĳft bĳ je tĳdens activiteiten

Huidbescherming buiten de rolstoel

Extreem lichtgewicht voor optimale mobiliteit

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Dikte N.v.t.
Gemiddeld gewicht 800 gram
Max. gebruikersgewicht 100 kg
Machinewasbaar 60°C max.

ONTDEK JOUW MOGELĲKHEDEN

Ergonomisch gevormd rugdeel 
sluit naadloos aan op de onderrug

KUSSEN MATEN
Small < 38 cm 
Medium 38 – 42,5 cm
Large 43 – 48 cm

Bepalen van de juiste heupbreedte
Terwĳl je zit houd je een meetlint horizontaal 
boven het breedste punt van je boven benen, 
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

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

Het Vicair AllRounder O2 kussen 
zit met banden vast aan je lichaam. 
Het biedt een gematigd niveau van 
huidbescherming voor personen die 
risico lopen op het ontwikkelen van 
decubitus.

Dit activiteitenkussen is voor 
tijdelijk gebruik om comfort en 
huidbescherming te bieden in 
situaties buiten de rolstoel. De Vicair 
AllRounder O2 bestaat uit 5 individuele 
compartimenten die ontworpen zijn 
om naar het lichaam te vormen bij 
druk. Elk compartiment beïnvloedt 
een specifiek deel van het bekken. De 
standaard SmartCell vulling van de 
AllRounder O2 is direct uit de doos klaar 
voor gebruik en past bij de gebruikers 
die bijvoorbeeld: op de grond zitten en/
of spelen, een sport buiten hun rolstoel 
beoefenen, graag tuinieren, de trap op 
en af gaan of klussen.
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