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Ocean
Ergo Serien



Ocean 
Ergo Serien

Designet for å øke 
selvstendighet, sikkerhet og 
komfort. 

Aquatec Ocean Ergo Serien er designet med tanke 

på brukerkomfort, selvstendighet og verdighet. Med 

utgangspunkt i den godt etablerte Ocean Serien, 

kommer nå Ocean Ergo serien med en rekke nye 

funksjoner, laget for å gjøre hygienestell enklere både 

for brukeren selv og pleiepersonalet.  

Sikkerhet, selvstendighet og verdighet  
Det nye setet er utviklet for å fremme en mer oppreist 

og stabil posisjon, selvstendighet og komfort. 

Forbedret stabilitet gir en større følelse av sikkerhet 

og trygghet når man sitter i stolen. Den optimaliserte 

hjulbasen gjør stolen enklere å manøvrere i små rom, 

og gir bedre passform over toalett for en høyere grad 

av selvstendighet.  

Modulbasert og fleksibelt design  
Det modulbaserte designet til Ocean Ergo serien gjør 

det mulig å tilpasse stolene til et bredt spekter av 

behov ved å foreta enkle justeringer.

   Stabil ramme i rustfritt stål 

   Maskinvaskbar, justerbar rygg med quick-release spenner 

  Enkel demontering for transport og lagring

Egenskapene inkluderer:
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Bedre 
tilpasningsevne  

    Større muligheter for 

høydejustering på 

fotstøtte og armlener

Innovativt 
ergonomisk sete 

   Det nye designet  

fremmer en mer  

oppreist og stabil  

posisjon for økt 

selvstendighet og  

komfort

Stabilitet  

   Forbedret stabilitet 

foran for ekstra 

sikkerhet og 

trygghet

Kompakt og 
enkel å håndtere 

   Optimalisert hjulbase 

som gjør stolen enklere å 

manøvrere i små rom

 EGENSKAPER  NYE



Ocean Ergo VIP og Ocean Ergo Dual VIP

   Begge har en vinkel på -5°-40° med en smart vektskiftmekanisme som 

sikrer optimal stabilitet. Ocean Dual VIP har i tillegg en justerbar rygg 

på 5°-35°

Tilt:

Et omfattende utvalg av tilbehør for posisjonering og sikkerhet er tilgjengelig for å 
tilpasse et bredt spekter av behov.  

Posisjonering Sikkerhet Ved toalettbesøk Sete og rygg 

Svært konfigurerbar 

   Basert på avtrykk etterlatt av bruker 

   En 5° sete tilt løfter knærne i en naturlig knebøystilling ved toalettbesøk 

   Forflytningsstøtte på forsiden slik at brukeren kan posisjonere seg i en behagelig 

posisjon 

Ny Ergonomisk seteplate



Designet for 
brukere som 

har behov 
for litt mer 

assistanse med 
posisjonering 
når de sitter i 

stolen

En standard 
pleierdrevet 

modell 

Designet for 
brukere som 
har et større 

behov for 
assistanse 

med 
posisjonering 
når de sitter i 

stolen

Standard 
modell for 

brukerdrevet 
kjøring

En standard 
bariatrisk 

pleierdrevet 
modell med 
maksimum 

brukervekt på 
180 kg

En standard 
bariatrisk 

modell med 
maksimum 

brukervekt på 
180 kg

Ocean 24” 
Ergo XL   

Ocean  
VIP Ergo   

Ocean Dual 
VIP Ergo   

Ocean 
Ergo XL   

Ocean 
Ergo   

Ocean 24” 
Ergo   

  
Ocean Ergo Serien

Fra standard transittmodeller til mer avanserte modeller med 
vippefunksjon. Ocean Ergo serien byr på et fleksibelt utvalg 
av dusjstoler som gir personlige pleieløsninger for et bredt 
spekter av behov. 

Ocean 
Ergo Serien



kg

Tekniske data 

For mer informasjon samt produktenes brukermanual, se www.invacare.no.

Setebredde Setedybde Total bredde Total dybde Bredde mellom 
armlen  

Ocean Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 905 mm 455 mm

Ocean Ergo XL 480 mm 480 mm 645 mm 905 mm 535 mm

Ocean 24” Ergo 480 mm 480 mm 670 mm 1050 mm 455 mm

Ocean 24” Ergo XL 480 mm 480 mm 670 mm 1050 mm 535 mm

Ocean VIP Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 455 mm

Ocean Dual VIP Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 455 mm

Tilt setevinkel Tilt ryggvinkel Vekt Maks. brukervekt 

Ocean Ergo - - 17 kg 150 kg

Ocean Ergo XL - - 18 kg 180 kg

Ocean 24” Ergo - - 23 kg 150 kg

Ocean 24” Ergo XL - - 24 kg 180 kg

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

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