
De Adjuster O2 is zeer geschikt voor ge-
bruik bĳ asymmetrische lichaams vormen 
en amputaties. Het reguleert geringe 
scheefstand automatisch en is individu-
eel aanpasbaar om extremere vormen 
van asymmetrie te ondersteunen. Als er 
behoefte is aan hoogwaardig comfort, 
optimale huidbescherming en stabiliteit, 
dan is de Vicair Adjuster O2 altĳd een 
veilige keuze.  Het ontwerp zorgt voor 
optimale immersie, zodat druk gelĳkma-
tig verdeeld wordt en onderuit schuiven 
wordt beperkt. 100% machinewasbaar 
en ademend, voor optimale hygiëne en 
perfecte temperatuur- en vochtregulatie. 
Het resultaat: een optimale bescherming 
tegen decubitus.

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
Automatische aanpassing

Individuele oplossing bĳ 

asymmetrie

Minimaliseert onderuit 

schuiven en schuifkrachten

Optimale aanpassing aan 

lichaamscontouren voor

gelĳke drukverdeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

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

TE GEBRUIKEN BĲ

Hemiplegie (CVA), amputaties, trippelen, 
kyfose, scheefstand/kanteling/draaiing van 
het bekken, Spina Bifida, spasmen, FOP

HET OPTIMALE KUSSEN VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS 

MET LICHAAMSASYMMETRIE

Bekkendrempel 

stop-compartiment 
beperkt onderuit schuiven | 
schuifkrachten worden omgezet 
in normaalkrachten

Bovenbeenondersteuning

Volgt de lichaamscontouren voor gelĳkmatige 
drukverdeling | ondersteuning zitbotten 
& staartbeen | reguleert asymmetrische 
bekkenstand

KUSSENMATEN 

Standaard             (Maat >53 cm altĳd hoogte 10)

Op aanvraag

Inch 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

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

14 35

15 38

16 40

17 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60

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

di
ep
te

breedte

VICAIR ADJUSTER O2  PRODUCTBLAD 

070069-OAD-NL-REV03/2019

r e l i e f  b y  a i r  


