
Mobila hygienstolar

Ocean Family



Egenskaper och tillbehör

Aquatec Ocean 2

•  Stabil, rostfri stålram
•  Individuellt justerbar sitshöjd: inga verktyg krävs.
•  Maskintvättbart justerbart ryggstöd med quick-release 

spännen. 
•  Utrymmessparande körhandtag möjliggör optimal position över 

toaletten.
•  Ergonomiska uppfällbara armstöd.
•  För enkel förflyttning är fotstöden höjdjusterbara, svängbara 

och avtagbara. 
•  Uppfällbara fotplattor med justerbart hälband säkerställer en 

trygg position.
•  Alla hjul är bromsbara

Ocean 2 finns i följande varianter:

•  Standardversion med länkhjul.
•  Med 24“ drivhjul , quick release-funktion och fyra länkhjul. 
•  XL-versionen med breddad ryggram (80 mm bredare mellan 

armstöden) med 4 låsbara länkhjul. 
•  Standardmodellen kan utrustas i efterhand med 24“ hjul (inte 

XL-versionen).

Ocean 2 XL
Mer utrymme mellan armstöden och 
max brukarvikt på 180 kg.

Drivhjul 24" Ocean 2
24" drivhjul inkl bromsar, 
med quick release-
funktion. Bakhjulen är 
fortsatt påmonterade.

Enkel att ta isär 
och sätta ihop vid 
exempelvis resa. 

100 % rostfri. Individuellt justerbar sitthöjd: Inga 
verktyg krävs.



Egenskaper och tillbehör

Aquatec Ocean Vip

•  Stabil rostfri stålram
•  Sitstilten kan justeras individuellt (tilt 1° framåt, 35° bakåt).
•  Gasfjäder av rostfritt stål.
•  Extremt stabil även vid maximal tilt.
•  Enkel höjdjustering för sitthöjden i 3 steg, inga verktyg krävs.
•  Uppfällbara fotplattor med justerbart hälband säkerställer en 

trygg position
•  Mycket bekväm sits med hög sittkomfort.
•  Justerbart ryggstöd som är lätt att justera, ta bort och tvätta i 

maskin.
•  Enkel höjdjustering för fotstöden
•  Armstöden kan höjdjusteras och och fällas upp
•  I standardversionen ingår riktningslås vilket gör det enklare att 

köra i långa korridorer. Resterande hjul är låsbara.

Ocean Vip finns i följande varianter:

•  Standardversion med länkhjul.
•  Standardversion med länkhjul och gejder.
•  XL-version (mer utrymme mellan armstöden) med länkhjul.
•  Ocean Vip kan eftermonteras med XL-armstöd.
•  Ocean Vip kan uppgraderas till en Ocean Dual Vip med fällbar 

rygg

Justerbar sitthöjd
Justerbar i 3 steg, inga 
verktyg krävs.

Riktningsspärr
Vänster bakhjul har riktningsspärr för 
enklare hantering i långa korridorer.

Huvudstöd
Justerbart i höjd och djupled.

Sitstilt
Tilt 1° framåt, 35° bakåt.



Egenskaper och tillbehör

Aquatec Ocean Dual Vip

•  Sitstilten kan justeras individuellt (tilt 1° framåt, 35° bakåt).
•  Två extra gasfjädrar i rostfritt stål för att sänka ryggstödet 

(lutningsvinkel 10° - 50°).
•  Handtag med säkerhetsspärr för att förhindra oavsiktlig fällning 

av ryggstödet.
•  Stabil också vid maximal bakåtlutning. Inkluderar tippskydd.
•  Justerbart ryggstöd som är lätt att justera, ta bort och tvätta i 

maskin.
•  Justerbar sitthöjd.
•  För enkel förflyttning är fotstöden höjdjusterbara, svängbara 

och avtagbara utan verktyg.
•  Fotplattorna är uppfällbara och har justerbara hälband.
•  Armstöden kan fällas upp och även höjdjusteras.

Ocean Dual Vip finns i följande varianter:

•  Standardversion med länkhjul.
•  Ocean Vip kan i efterhand utrustas med fällbart ryggstöd  för 

Ocean Dual Vip och förses med tippskydd. 
•  Ocean Dual Vip kan utrustas med XL armstöd.

Inklusive tippskydd.

Tiltad sittenhet 35°, ryggstöd 50°.Sittenhet 0°, ryggstöd 25°.



Egenskaper och tillbehör

Aquatec Ocean E-Vip

•  Sitthöjden justeras elektriskt helt steglöst mellan 500 och  
1050 mm.

•  Stolen tiltas elektriskt framåt 5° och bakåt hela 35°.
•  Stolen är stabil även vid maximal tilt och maximalt höjdläge.
•  Överskådlig handkontroll för enkel justering av sitthöjd och 

sitstilt (endast 4 knappar).
•  Idealisk att använda i duschen då alla elektroniska 

komponenter är vattentäta.
•  Kan rengöras med maskintvätt i upp till 85°C! Batteriet ska då 

tas bort.
•  Laddningsbara batterier som är lätta att ta av, kan även laddas 

på stolen.
•  Tilten är oberoende av sitthöjdsinställningen
•  Fotplattorna är höjdjusterbara utan verktyg och kan svängas 

undan eller tas av för enkel förflyttning.
•  Armstöden kan fällas upp.
•  Ett av hjulen har riktningsspärrsfunktion, vilket underlättar att 

köra stolen i långa korridorer

Ocean E-Vip finns i följande varianter:

•  Standardversion med länkhjul.
•  Ocean E-Vip kan utrustas med XL-armstöd.

Maximal lutningsvinkel och högsta höjdläge. Överskådlig och 
lättanvänd handkontroll.

Avtagbara batterier.



Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida,  
www.invacare.se

Artikelnummer Aquatec Ocean 2 Aquatec Ocean 2 24” Aquatec Ocean 2 XL
Hygienstol med länkhjul 1534327 1558672 
Hygienstol med 24" 
drivhjul

1534329

 
Mått
Sittbredd 480 mm (A) 480 mm (A) 480 mm (A)
Sittdjup 450 mm (B) 450 mm (B) 450 mm (B)
Sitthöjd 475 - 600 mm (C) 475 - 600 mm (C) 475 - 600 mm (C)
Totalbredd 560 mm (D) 675 mm (D) 640 mm (D)
Totaldjup 900 mm (E) 1060 mm (E) 900 mm (E)
Totalhöjd 940 – 1070 mm (F) 940 – 1070 mm (F) 940 – 1070 mm (F)
Djup utan fotstöd 700 mm (G) 855 mm (G) 700 mm (G)
Fotplatta djup 155 mm (H) 155 mm (H) 155 mm (H)
Höjd till armstöd 680 – 850 mm (I) 680 – 850 mm (I) 680 – 850 mm (I)
Höjd, fotstöd till sits 255 – 495 mm (J) 255 – 495 mm (J) 255 – 495 mm (J)
Höjd under sits:
med gejder 390 - 520 mm (K) 390 - 520 mm (K) 390 - 520 mm (K)
utan gejder 410 - 540 mm (K) 410 - 540 mm (K) 410 - 540 mm (K)
Höjd, sits till armstöd 210 / 250 mm (L) 210 / 250 mm (L) 210 / 250 mm (L)
Bredd mellan armstöd 460 mm (M) 460 mm (M) 540 mm (M)
Sitthål, bredd 205 mm 205 mm 205 mm
Sitthål, djup 320 mm 320 mm 320 mm
Gradering, höjdjustering 25 mm 25 mm 25 mm
Ø Länkhjul 5" (127 mm) 5" (127 mm) 5" (127 mm)
Ø Drivhjul – 24” (610 mm) –
Bredd mellan 24" 
drivhjulen

– 54 cm (N) –

 
More info
Vikt 14.5 kg 19.5 kg 14.5 kg
Max brukarvikt 150 kg 150 kg 180 kg
Färg Vit Vit Vit

Hälband är inkluderade vid leverans. Bäcken och gejder ingår inte vid leverans.
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Artikelnummer Aquatec Ocean 
Vip
med tilt

Aquatec Ocean 
Vip XL
med tilt

Aquatec Ocean 
Dual Vip
med tilt och 
tillbakalutning

Aquatec Ocean 
E-Vip

Hygienstol med länkhjul 1470000 1470788 1470829 1471208
Hygienstol med länkhjul 
och gejder

1470712

 
Mått
Sittbredd 500 mm (A) 500 mm (A) 500 mm (A) 480 mm (A)
Sittdjup 450 mm (B) 450 mm (B) 450 mm (B) 450 mm (B)
Sitthöjd 510 - 610 mm (C) 510 - 610 mm (C) 510 - 610 mm (C) 500 - 1050 mm 

(C)
Totalbredd 595 mm (D) 625 mm (D) 625 mm (D) 730 mm (D)
Totaldjup 1060 mm (E) 1060 mm (E) 1060 mm (E) 1010 mm (E)
Total höjd utan justerbart 
huvudstöd

1085 – 1185 mm 
(F)

1085 – 1185 mm 
(F)

1085 – 1185 mm (F) 1070 – 1620 mm 
(F)

Djup utan fotstöd 845 mm (G) 845 mm (G) 845 mm (G) 1010 mm (G)
Fotplatta djup 160 mm (H) 160 mm (H) 160 mm (H) 155 mm (H)
Höjd till armstöd 720 – 860 mm (I) 720 – 860 mm (I) 720 – 860 mm (I) 730 – 1320 mm 

(I)
Höjd, fotstöd till sits 345 – 465 mm (J) 345 – 465 mm (J) 345 – 465 mm (J) 345 – 465 mm 

(J)
Höjd under sits:
med gejder
utan gejder

420 - 520 mm (K)
440 - 540 mm 

(K)

420 - 520 mm (K)
440 - 540 mm 

(K)

420 - 520 mm (K)
440 - 540 mm (K)

420 - 970 mm 
(K)

465 – 1015 mm 
(K)

Höjd, sits till armstöd 215 / 245 mm (L) 215 / 245 mm (L) 215 / 245 mm (L) 230 - 270 mm 
(L)

Bredd mellan armstöden 475 mm (M) 555 mm (M) 475 mm (M) 470 mm (M)
Sitthål, bredd 205 mm 205 mm 205 mm 205 mm
Sitthål, djup 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm
Tiltvinkel sits 0° - 35° 0° - 35° 0° - 35° -5° till 35°  
Tiltvinkel rygg – – 10° - 50° -
Gradering, höjdjustering 50 mm 50 mm 50 mm steglös
Ø Länkhjul 5" (127 mm) 5" (127 mm) 5" (127 mm) 5" (127 mm)
 
More info
Vikt 23.5 kg 23.5 kg 28.3 kg 39 kg
Max brukarvikt 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg
Färg Vit Vit Vit Vit

Ocean Vip / Vip XL / Dual Vip
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