
Ocean VIP Ergo 
Kallistettava suihku- ja  
wc-tuoli säästää tilaa
Kallistettava Ocean VIP Ergo sopii henkilöille, joilla on istumis- ja 
asentovaatimuksia. Ocean VIP Ergo on hyvä vaihtoehto ahtaisiin 
tiloihin. 

Kallistettuna keinu- ja liukumekanismi siirtää tuolia alas ja eteen-
päin, jolloin käyttäjän painopiste on lähellä tuolin painopistettä. 
Tuoli on erittäin vakaa myös äärimmäisessä kallistusasennossa. 
Tuolin kallistaminen on kevyttä ja kokemus on mukava käyttäjälle.  

 
 

Suomen Terveysmaailma Oy    -    09 4241 1200    -    asiakaspalvelu@terveysmaailma.fi
www.terveysmaailma.fi

SEERS-pesutaso 
Helposti liikutettava Seers on yhtä aikaa mahdollisimman 
kompakti ja riittävän suuri. Pesutasossa on vaahtomuovi-
pehmusteinen PVC-makuualusta ja tyyny, suunta- ja kes-
kuslukittavat pyörät ja alaskäännettävät sivulaidat, jotka 
helpottavat potilaan siirtämistä. Runko on pulverimaa- 
lattua ruostumatonta terästä.  

Pesutasossa on laaja korkeudensäätö, joka mahdollistaa 
potilaan helpon siirtymisen pesutasoon sekä hoitohenkilö- 
kunnan ergonomisen työskentelykorkeuden. Hydraulinen 
korkeudensäätö toimii jalkapedaalilla.

Loiva kallistus kohti jalkopäätyä helpottaa veden poistu- 
mista poistoputkea pitkin. Törmäyssuojat kulmissa  
suojaavat osumilta siirtojen aikana. 

Valmistaja: Seers Medical

74 cm (65 cm  
ilman törmäyspyöriä)

195 cm 41 cm 94 cm 240 kg

Erityisominaisuudet:
• Muotoiltu, ergonominen istuin 
• Istuinta voi kallistaa  -5° ja 40° välillä
• Erittäin muunneltava: paljon säätöjä ja lisävarusteita
• Runko ruostumatonta terästä 
• Erittäin vakaa myös äärimmäisessä kallistusasennossa 
• Konepestävä, säädettävä selkäosa 
• Jalkatukien ja istuimen korkeutta voi säätää
• Istuinkoko: 48 x 48 cm
• Ulkomitat: 56,5 x 100 cm
• Max. käyttäjän paino 150 kg

Suihkutuolin voi räätälöidä kullekin käyttäjälle sopivaksi  
yksinkertaisilla säädöillä ja helposti asennettavien lisä- 
varusteiden avulla. Tavallisimpia  
lisävarusteita ovat pehmustettu  
istuin pienemmällä aukolla sekä  
alusastia.  
 
Valmistaja: Invacare AB, Ruotsi
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