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Egenskaper

Försedd med fästband i 
vardera hörn som kan anpassas 
individuellt för att uppnå optimal 
placering. 

Dynan är uppbyggd av 4 
individuella sektioner med 
nätmaterial på undersidan. Kan 
tvättas i maskin upp till 60 grader 
utan att luftcellerna avlägsnas, 
lufttorka alternativt i torkskåp..

Tekniska data

Vicair hygien

Vicair® teknologi!

Invacare Vicair Hygien är utvecklad av Vicair, känd 
för deras unikt designade tryckavlastningsdynor som 
innehåller den innovativa Teknologin Vicair® luftcellen 
- SmartCell. Uppbyggnaden ger dynamisk yta och 
stöd. Dynan innehåller flera 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.

Perfekt form och tryckfördelning

Vicair Hygien är en dyna som är uppbyggd i 4 sektioner med möjlighet till anpassning om behov finns, 
precis som de andra dynorna i Vicairs sortiment.

Vicair Hygien erbjuder positionering optimal omfördelning av tryck samt motverkar skjuv. Kan användas 
förebyggande och som ett effektivt komplement till behandling av befintliga trycksår.

Vicair Hygien består av ett tålig lågfriktionsmaterial samt ett nätmaterial på undersidan med fästband i 
vardera hörn Dynan används utan yttre överdrag.

Dynan är framtagen att passa främst till Invacare Ocean Ergo men går att använda på andra märken av 
hygienstolar efter en riskanalys.

Vikt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

600 gram

Max brukarvikt

250kg

Dynan monteras fast med 4 
fästpunkter

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

Rengøring

60°

60°

Storlek och 
artikelnummer

48x45x8
VHY/4845


