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De Vicair Active O2 combineert ergo-
nomisch voorgevormd schuim met de 
Vicair SmartCells. De vier achterste com-
partimenten bieden hoogwaardige huid-
bescherming en comfort en ont lasten 
het zitbotten-staartbeengebied. Het 
schuim aan de voorzijde vergemakkelijkt 
transfers. Daarnaast geeft het een groot 
gevoel van stabiliteit en beter wegcon-
tact. Het schuim wordt beschermd door 
een makkelijk te reinigen vloeistofbe- 
stendige liner. De rest van het kussen  
is 100% machinewasbaar en ademend, 
voor optimale hygiëne en perfecte tem-
peratuur- en vochtregulatie. De Active O2 
heeft een gemakkelijk opbergvakje voor 
kostbare bezittingen (sleutels, mobiel 
etc.). Kortom: alles dat je nodig hebt om 
je actieve leefstijl te kunnen behouden!

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

Perfect voor gebruikers 
die veel transfers maken

Uitstekende laterale en 
frontale stabiliteit

Handig opbergvakje voor 
je persoonlijke spullen

TE GEBRUIKEN BIJ
Ruggenmergletsel, actieve gebruikers 
met een hoge transferfrequentie 

VOOR DE ACTIEVE ROLSTOELGEBRUIKER

SmartCell – Schuim grens
beperkt onderuit schuiven

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

KUSSENMATEN 
Standaard 
Op aanvraag

 (Maat >53 cm altijd hoogte 9)

Lagedrukzone - Twee compartimenten
voor superieure ontlasting van 
staartbeen en zitbotten & extra 
positioneermogelijkheden

Ergonomisch voorgevormd 
schuim voor gemakkelijke 
transfers

Ondersteuning Trochanters 
voor laterale stabiliteit |
herverdeling van druk, om een
lagedrukzone te creëren
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