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Vicair® O2 Sittdynor



Vicair® O2 Sittdynor

SmartCells

Vicair O2 sittdynor ger optimal 
kombination av tryckavlastning, 
hög kvalitet och stabil 
positionering för brukare i medel 
och hög risk att utveckla trycksår.

Sittdynorna som är kliniskt testade, 
kan anpassas individuellt och 
kräver nästan inget underhåll. 
Sittdynorna behöver ingen daglig 
kontroll och är därför enkla att 
använda både för brukare och 
vårdare. Vikten på sittdynorna är 
otroligt låg med ett genomsnitt på 
mindre än 750 gram.

Unik design

I Vicair O2 sittdynor används Vicair  
Technology™, en unik och innovativ 
metod som ger dynamisk yta och stöd. 
Sittdynorna innehåller fl era hundra 
små tetraformade luftfyllda celler, 
SmartCells, med mycket låg friktion 
och rundade hörn. Cellerna glider 
därför lätt mot varandra och formar 
sig efter kroppsformen. Resultatet 
ger en optimal kombination av 
tryckavlastning, stöd och stabilitet. 
Sittdynorna är indelade i fl era 
sektioner med olika fyllningsgrad för 
att minimera tryck och skjuvning.

Optimal positionering och tryckavlastning

Vicair O2 sittdynor är kliniskt testade med mycket bra resultat. 
Sittdynorna kan användas för att förebygga trycksår och för 
brukare i medel och hög risk. Dynorna kan användas för att 
understödja behandling av trycksår kategori 1-4. Sittdynorna 
ger en hög grad av stabilitet, något som innebär komfort och 
rörelsefrihet för brukaren.

Många möjligheter

Det fi nns en mängd behov vid sittande. Sittdynorna skall vara 
tryckavlastande samtidigt som det fi nns behov av positionering. 
Det kan vara att korrigera felställningar eller för att förebygga 
att inte nya uppstår. För att täcka de fl esta behoven fi nns Vicair 
i fl era olika modeller. Active O2, Adjuster O2, Vector O2, Vector 
Junior O2 fi nns i höjderna 6 och 9/10 cm. Alla Vicair sittdynor
kan justeras individuellt.

SmartCells

Tunt och följsamt 
material i en ny färg, 
med rundade hörn för 
ökad komfort. Cellerna 
är tvättbara i tvättmaskin 
60°.



Standarddynor

Specialdyna

Vicair Multifunctional O2 8 cm

Uppbyggd på samma sätt som 
Adjuster O2 men med något 
längre sektion baktill för optimal 
anpassning för djupställbara 
rullstolar/komfortsitsar.

Vicair Vector Junior O2  6 cm

Indelad i 9 sektioner där de 
två sidosektionerna ger ökad 
stabilitet för bäckenet och 
förhindrar utåtrotation av låren.
De främre sektionerna 
stabiliserar låren, förhindrar 
inåtrotation och motverkar 
nedglidning. Dynan är uppbyggd 
i ett luftgenomsläppligt material 
och hela dynan går att tvätta i 
maskin 60°.

Vicair Adjuster O2

Indelad i 5 sektioner för 
individuella lösningar och 
för brukare med nedsatt 
kroppsfunktion Bra juste-
ringsmöjligheter vid kom- plexa 
postitioneringsbehov och 
optimal tryckavlastning. Dynan 
är uppbyggd i ett luftgenom-
släppligt material och hela dynan 
går att tvätta i maskin 60º.

Vicair Vector O2

Indelad i 9 sektioner där de två 
sidosektionerna ger ökad stabilitet 
för bäckenet och förhindrar 
utåtrotation av låren. De främre 
sektionerna stabiliserar låren, 
förhindrar inåtrotation och 
motverkar nedglidning. Dynan är 
uppbyggd i ett luftgenomsläppligt 
material och hela dynan går att 
tvätta i maskin 60º.

Vicair All-Rounder O2

Ger ökad frihet för brukaren. 
Utvecklad för att användas utanför 
rullstolen. Fästs på kroppen så att 
man enkelt kan ta den med sig.

Adjuster O2 12 cm

Indelad i 6 sektioner för individuella 
lösningar och för brukare med 
nedsatt kroppsfunktion Bra 
justeringsmöjligheter vid mycket 
komplexa postitioneringsbehov och 
optimal tryckavlastning. Dynan är 
uppbyggd i ett luftgenom-släppligt 
material och hela dynan går att 
tvätta i maskin 60º. 

Vicair Center Relief O2 

Specialdesignad sittdyna. 
Rekommenderas till brukare som 
genomgått rektal kirurgi eller 
som har behov av avlastning/
smärtlindring i ovanstående 
område.

Vicair Active O2

En kombination av Vicairs 
teknologi tillsammans med 
skum. Den främre sektionen är 
uppbyggd av ett ergonomiskt 
format skum för att underlätta 
förfl yttningar och skapa 
stabilitet. Skummet skyddas av 
ett avtagbart hygienöverdrag 
Den bakre delen består av 4 
sektioner med påsar fyllda med 
Smartcells. Dynan är uppbyggd 
av ett luftgenomsläppligt material 
och hela dynan exkl. skum går att 
tvätta i maskin 60°. 
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Tekniska data

Storlek, Höjd

Vicair O2  
Dynor

AllRounder

Active O2

Vector Junior O2

Vikt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Max brukarvikt

Rengöring 
ytter- och 

inneröverdrag

60°

Storlek se 
schema nedan

Storlek se 
schema nedan

Storlek se 
schema nedan

25x25, 30x30, 
35x35

0,4-1,2 kg

0,4-1,2 kg

0,4-1,2 kg

0,4kg 100kg

250 kg

125 kg

200 kg

Adjuster O2, 
Active O2 och 

Vector O2, 
maskintvättas 60º, 

med Smartcells 
kvar i dynan

För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var vänlig besök vår 
hemsida www.invacare.se.

Överdrag

Alla sittdynorna har ett slitstarkt, sträckbart och komfortabelt 
överdrag. Finns i standard och som inkontinensöverdrag. 
Till Vector O2 , Adjuster O2 och Active O2 fi nns ett extra 
luftgenomsläppligt toppöverdag.

Storlek sittdynor 6 cm höjd Storlek sittdynor 9/10 cm höjd

Active O2 Adjuster O2
6/10

Vector O2 
6/10

Multi-
functional 

O2 8

Vector Junior 
O2

Allrounder 
O2

6/9 6/10 6/10 8 6 5

Vicair O2 fi nns i olika 
specialstorlekar.

Vicair O2 sittdynor fi nns även för 
extra tunga brukare upp till 500 kg.

Storlek

Garanti: 2 år

Storlekar på de olika modellerna kan variera. Mer information om tillgängliga storlekar besök 
www.invacare.se/produkter/dynor/Vicair/dokumentation
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