
Invacare®  Vicair® Liberty

Komfort och tryckavlastning
Invacare Vicair Liberty ger utmärkt komfort för brukare med låg till 
medium risk för att utveckla trycksår. Dynan anpassas individuellt 
och kan användas för olika ändamål där behovet finns för att ge 
komfort och optimal tryckfördelning. Vicair Liberty är enkel att 
använda och väger endast 300-400 gram.



Tekniska data

Liberty hygien/ toa
Är en dyna med två sektioner anpassad för användning vid 
dusch och till toalettstolar. Enkel att montera. Finns i tre 
storlekar. Storlek 43x43 cm, passar toaförhöjare Aquatec® 90, 
900 och 90000. Storlek 50x45 cm (har fästband) och 45x50 cm 
(har sugproppar) passar duschhygienstol Ocean, Ocean Vip, 
E-Vip och Dual Vip.

Liberty Basic
Dynan är indelad i två 
sektioner som ger större 
tryckavlastning, minskar 
skjuvning. Dynan är färdig 
att användas tack vare den 
automatiska luftventilen.

Valmöjligheter

1/ Höjd:Liberty Basic 5cm Liberty Profile 6 cm
2/ Liberty Basic och Profile
3/ Liberty Toa
Både standard- och inkontinens-överdrag
kan tvättas 60°.
Se tvättanvisning i bruksanvisningen

Perfekt form och tryckfördelning

Vicair Liberty dynan är säker och enkel 
att använda då ventilen automatiskt 
reglerar luftmängden i dynan. Dynan 
anpassar sig då automatiskt efter 
brukarens kroppsform och vikt. Det 
enda man behöver göra är att sätta 
sig. Det innebär att dynan är redo att 
användas utan inställningar. När man 
inte sitter på dynan kommer den att 
återfyllas med luft av sig själv. Vicair 
Liberty används av brukare som 
behöver en bekväm sittdyna. Den kan 
användas för att förebygga trycksår 
hos brukare med låg till medium risk 
för att utveckla trycksår.

Vicair 
Liberty

Storlek:
400x4001, 400x450 mm2,

430x430m1

450x4002, 450x450mm1

450x500mm2,3

0,3 - 0,4 kg

kggkgkg

Max. brukarvikt:
150 kg 

180 kg (Liberty med 
suggproppar)

Vicair Liberty teknologi

Invacare Vicair Liberty sittdyna består 
av många tetraformade luftfyllda 
celler, Smartcells™. I Liberty dynan är 
luftcellerna placerade i ett vinylhölje. 
På luftcellernas yta finns ett tunt skikt 
med silikonolja som gör att cellerna 
kan röra sig fritt mot varandra och 
formar sig optimalt efter kroppen. 
Liberty dynan är otroligt lätt att 
använda och anpassar sig enkelt med 
hjälp av en automatisk luftventil.

Liberty Profile
Dyna som ger ökad stabilitet 
tack vare form och den 
integrerade skumbasen. 
Basen är formad i en semi 
cirkel för att ge mer plats för 
sittbensknölarna. Dynan är 
färdig att användas tack var 
den automatiska luftventilen.

Rengöring  
överdrag:

60°

Tillbehör Garanti 2 år

Standard och inkontinensöverdrag
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