
Soms is het nodig om het kwetsbare 
gebied rondom zitbotten en staartbeen 
te ontlasten. Dat is precies wat de  
Vicair Vector O2 doet. Verder zorgt de 
unieke compartimentindeling voor 
extra bekkenstabiliteit, excellente 
beengeleiding, huidbescherming en 
comfort. 100% machinewasbaar en ade-
mend, voor optimale hygiëne en perfecte 
temperatuur- en vochtregulatie. De 
Vector O2 biedt ondersteuning waar 
nodig, zodat het bovenlichaam 
functioneler is en de armen verder 
reiken.

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
Hoeveelheid onderhoud
Hygiëne 

Functionaliteit & Toepassing
Comfort
Laag kussengewicht
Beschikbare maten
Maximum gebruikersgewicht
Lage zithoogte
Automatische aanpassing

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Hoogte 6 en 10 cm
Gemiddeld gewicht 725 gram
Max. gebruikersgewicht 250 kg
Machinewasbaar 60°C max.

TE GEBRUIKEN BĲ

Ruggenmergletsel, neuromusculaire 
aandoeningen, hypermobiliteits-
syndroom, Ehlers Danlos Syndroom (EDS)

HET MEEST STABIELE ROLSTOELKUSSEN

Inch 14 15 16 17¼ 18 19 20 21 22 23 24

CM 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60
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24 60

KUSSENMATEN 

Standaard
Op aanvraag

MACHINEWASBAAR100% ADEMEND

(Maat >53 cm altĳd hoogte 10)

Ritssluiting halverwege en rondom voor 
gemakkelĳke aanpassing met de gebruiker 
op het kussen | kussen behoudt haar vorm, 
waardoor de gebruiker beter beschermd is

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

di
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VERBETERD ONTWERP

Meer reikwĳdte voor de 

gebruiker

Negen aanpasbare 

compartimenten voor 

optimale stabiliteit

Extra 

bovenbeenpositionering
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De Vicair O2 kussens lossen hygiëne problemen op,  
die bijvoorbeeld door incontinentie worden veroorzaakt. 
Door de open structuur van de O2 kussens kun je deze 
zonder waszak in elke wasmachine wassen. Daarbij kunnen 
de SmartCells in het kussen blijven.  De Vicair O2 kussens 
zijn ideaal voor gebruik in situaties waar incontinentie,  
temperatuur en vochtigheid een rol spelen. Zowel in  
klinische- als thuisomgeving.

Volledig machinewasbaar 
voor optimale hygiëne

100% ademend voor 
perfecte temperatuur 
en vochtregulatie

Ready for use 

NIEUW

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


