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Vicair® Ryggar

Med hjälp av flera hundra små luftfyllda celler ger Vicair ryggarna en optimal tryckfördelning, 
stöd och stabilitet till många olika brukargrupper. Ryggdynan är enkel att använda och har en 
mängd olika spännande möjligheter.

Unik design

I Vicair ryggdynor används Vicair Technology™, en 
unik och innovativ metod som ger dynamisk yta 
och stöd. Ryggdynorna innehåller flera hundra 
små tetraformade luftfyllda celler SmartCells™. 
Dessa flexibla celler har en låg friktion och glider 
därför lätt mot varandra och formar sig lätt 
efter kroppsformen. Resultatet ger en optimal 
kombination av tryckfördelning, stöd och 
stabilitet.

Optimal sittställning

Fler och fler inser betydelsen med ett bra 
ryggstöd. Vicair ryggarna ger god komfort 
samtidigt som de ger ökad stabilitet, rörelsefrihet 
samt förhindrar felställningar. Vicair ryggarna är 
indelade i flera sektioner med olika fyllnadsgrad 
och kan justeras individuellt för optimal 
anpassning.

Många möjligheter

Inga brukare är lika varför det finns olika behov 
av positionering. Vicair serien består av flera olika 
modeller som täcker de flesta behoven.

Alla Vicair ryggar är enkla och säkra att använda. 
Ryggarna har en mycket låg vikt och monteras 
enkelt av och på rullstolen.



Ryggversioner

Multifunctional O2 rygg

Placeras direkt på rullstolens 
ryggstöd och passar en mängd 
stolar tex komfort och elektriska 
rullstolar. Ryggen består av en 
ryggdyna som är indelad i 10 
sektioner. Specialtillverkad serie 
finns till Invacare's komfortstolar.

Liberty Rygg

Är tillverkad på samma sätt 
som Liberty dynorna med 
ett silikonlag mellan cellerna. 
Liberty Rygg ger ökat stöd och 
mycket god komfort.

Vicair Multifunctional Flex ingår 
i Multifunctional familjen 

Placeras direkt på rullstolens 
ryggstöd och passar en mängd 
olika stolar tex komfort och 
elektriska rullstolar samt 
Invacare Flex 3 rygg. Ryggen 
består av en ryggdyna som är 
indelad i flera sektioner med 
lateralt stöd. Finns även extra 
tillbehör stöttande stabila 
lateralstöd för extra stabilitet. 

Anpassning

Storlek

Vilken storlek på Liberty Rygg man behöver får 
man genom att mäta avståndet mellan ryggrörena.

Anpassning av Liberty Rygg

Liberty Rygg passar de flesta velcro ryggar med 
hjälp av kardborrband. Ryggen justeras genom att 
lossa eller dra åt kardborrbanden.

Butterfly

Passar de flesta ryggar, inte bara rullstolar. Ryggen 
består av 3 sektioner och ger ökad stabilitet och 
stöd till nedre delen av ryggen. Placeras direkt på 
befintlig rygg.

Vicair Anatomic rygg

Placeras direkt på rullstolens ryggstöd och 
passar en mängd olika stolar. Klar för användning, 
eftersom den formar sig dynamiskt till konturerna 
av användarens rygg, men möjliggör också ett stort 
utbud av individuella justeringar. 
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Tekniska data

Storlek: (b x h)

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

Vikt:

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Max. brukarvikt
Rengöring 
överdrag

60°

Multifunctional O2

Butterfly

Multifunctional 
Flex

Liberty Rygg (b)*

36 x 45

41 x 45

46 x 45

37 x 54

40 x 54

45 x 54

50 x 54

40 x 20

45 x 20

50 x 20

41 x 55

45 x 55

49 x 55

36 / 40 x 45

40 / 44 x 45

44 / 48 x 45

1,25 kg

0,55 kg

1,5 kg

0,70 kg

250kg

120 kg

250 kg

150 kg

60°

60°

60°

60°

Garanti: 2 år


