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Mobila dusch- och toalettstolar med  
många möjligheter för personer med 
komplexa behov av hygienlösningar

ERGONOMISK DESIGN | SÄKERHET | SJÄLVSTÄNDIGHET 

Ocean VIP Ergo 
Ocean Dual VIP Ergo



    Utvecklad efter och baserad på de avtryck efter tryckpunkter, som 

människor lämnar efter sig när de sitter, för att säkerställa en mer 

upprätt och stabil sittställning

    Sitsen har en lutning på 5° för att lyfta knäna till en naturlig hukande 

position för toalettbesök

    Överföringsstöd framtill på sitsen som gör att användaren enkelt kan 

positionera sig 

NYHET Konturformad, ergonomisk sits

Mobil dusch- och toalettstol med många 
möjligheter för personlig hygien för 
personer med komplexa sitt- och 
positioneringsbehov

Aquatec Ocean VIP Ergo och Ocean Dual VIP 

Ergo är modulära tilt- och vinkelställbara mobila 

duschstolar som har utformats för att passa många 

olika individers positioneringsbehov. Båda modellerna 

har en sits som via tilten kan vinklas mellan -5° och 

40°, medan Ocean Dual VIP även har ett ryggstöd 

som kan anpassa ryggens lutning mellan 5° och 

35° för användare med mer komplexa sitt- och 

positioneringskrav.

Som med alla Ocean Ergo-modeller kan VIP och 

Dual VIP skräddarsys för varje individ genom att 

göra några enkla justeringar eller genom att lägga till 

några av de lättmonterade tillbehören. Duschstolarnas 

ergonomiska design säkerställer dessutom 

användarvänlighet för vårdaren samtidigt som de ger 

optimal säkerhet och trygghet för användaren.

Se hela sortimentet av tillbehör på www.invacare.se

Ocean 
Ergo VIP familjen

     Den nya sväng- och glidmekanismen gör att stolen nu rör sig nedåt och framåt 

när den vinklas, vilket gör att användarens tyngdpunkt håller sig nära stolens 

tyngdpunkt. Detta gör det enklare att vinkla stolen och är mer intuitivt för 

vårdaren, samtidigt som det skapar en mjukare och bekvämare upplevelse för 

användaren. Mekanismen har även gjort att yttermåtten minskats 

med ökad stabilitet.

NYHET Ergonomisk lutning

Mycket anpassningsbar



                           

NYA  FUNKTIONER 

Hjulbas med 
kompaktare mått  

   Den optimerade hjulbasen gör 

den enklare att manövrera i 

trånga utrymmen
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Innovativ 
ergonomisk sits  

    Konturformad, ergonomisk 

sits, bygger på en 

utveckling som utgår från 

användarnas behov. Den 

utvecklade sitsen ger en 

mer upprätt sittställning för 

ökad självständighet  

och komfort. 
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Utomordentlig 
stabilitet  

   Förbättrad stabilitet  

för ökad säkerhet och 

trygghet
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Ergonomisk tilt 

   Ergonomisk tiltning med 

möjlighet att förflytta 

tyngdpunkten

2

                           -5° till 40°



5° - 35°

Andra funktioner

  Ram i rostfritt stål   Ytterst stabil även vid 
maximal lutning

  Maskintvättbart 
(60°) ryggstöd med 
justerbara spännen

  Höjden på armstöden, 
fotstödet och sitsen 
kan enkelt justeras i 
fler höjder än tidigare 
modeller.

                           -5° till 40°

  5° - 35° ryggvinkling 

Dual VIP Ergo 



Mobila duschstolar med tilt- och vinkelställbara ryggar, som 

passar många olika individers positioneringsbehov.

Det här är  
Ocean VIP Ergo och 
Ocean Dual VIP Ergo

    Justering av sitstilten -5°till 40°    Justering av sitstilten -5°till 40°, dessutom kan 
ryggen vinklas från 5° till 35°  

Ocean VIP Ergo Ocean Dual VIP Ergo 



Ramfärg Regulatoriska data 

Vit

Tekniska data 

För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var 

vänlig besök vår hemsida www.invacare.se.

Sittbredd Sitthöjd  
bak och fram 

Sittdjup Totalbredd Totaldjup 

Ocean VIP Ergo 480 mm 475-600 mm bak
533-658 mm fram

480 mm 565 mm 1000 mm

Ocean Dual VIP Ergo 480 mm 475-600 mm bak
533-658 mm fram

480 mm 565 mm 1000 mm

Bredd mellan  
armstöd 

Sitstilt Ryggvinkel Vikt Max brukarvikt 

Ocean VIP Ergo 455 mm -5° - 40° - 23.5 kg 150 kg

Ocean Dual VIP Ergo 455 mm -5° - 40° 5° - 35° 28.3 kg 150 kg

kg
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