
 Zasada działania

Zasada działania poduszek opiera się na 

unikatowej technologii Vicair. Oferuje ona  

użytkownikowi wyjątkową kombinację wysokiej

wydajności redystrybucji ciśnienia, opty-

malnego pozycjonowania i fantastycznej 

ochrony skóry. Technologia Vicair zosta- 

ła opracowana  we współpracy  

z AmsterdamskimCentrum Rehabiliatcyjnym . 

Zwyciężyła nagrodę  Grand Prix na wystawie   

Każda poduszka zawiera setki wypełnionych  

powietrzem komórek SmartCells™. Te elastyczne  

komórki charakteryzują się niskim współczynnikiem

tarcia w kontakcie ze sobą. To pozwala im na   

stałe adaptowanie się i dopasowywanie do kształtu  

ciała , doskonale redukując ciśnienie. 

komórki w poduszkach VICAIR  umieszczone 

w strategicznie zaprojektowanych komorach,  

zapewniają prawidłową stabilizację, optymalne  

Poduszki VICAIR są zawsze gotowe do używania.

Bezpieczne, wytrzymałe i bezobsługowe.

W PEŁNI DAJĄCA 
SiĘ PRAĆ  
W PRALCE  
PODUSZKA

pozycjonowanie oraz 

użytkownikowi.

balans każdemu 

- sza

‘Salon des Inventions’ w Genewie, w  Szwajcarii.  .

Vector O2 rozwiązuje problem higieny spowodowane nietrzymaniem moczu. Otwarta struktura 

poduszki i nowe komórki SmartCells™, umożliwiają pranie poduszki w pralkach automatycznych 

w całości , bez konieczności wyciągania komórek z pokrowca i praniu ich w oddzielnym 

specjalnym worku do prania. Taka budowa czyni poduszki idealnym produktem do domów opieki. 

Są również perfekcyjne w sytuacjach,  kiedy wymagane jest utrzymanie optymalnej temperatury i 

regulacji wilgotności.



Dodatkowe wsparcie i pozycjonowanie 

uda.

 

Anatomicznie profilowana powierzchnia 
poduszki  

MOŻNA PRAĆ W PRALKACH 

W 100%.  

Pranie w temperaturze 40 ° C, 

bez konieczności używania worka 

do prania i wyjmowania komórek 

SmartCells ™.

 

100% ODDYCHALNOŚCI 

Z uwagi na otwartą strukturę 

poduszki , jest ona 100% 

oddychająca.

EFEKT  PUDŁA 

Większa objętość zapewnia 

lepsze zanurzenie i zwiększone 

wsparcie. 

DUŻA RÓŻNORODNOŚĆ 

242 różne rozmiary. 

 

WYJĄTKOWE 
 

 

Zintegrowany klin dla wsparcia 
wewnętrznego uda.

Rozmiary poduszek

Inch 14 15 16 17¼ 18 19 20 21 22 23 24

CM 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60

14 35

15 38

16 40

17¼ 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60

Poduszka

Wysokość 6 cm 10 cm

Waga 500 grams 850 grams

Max. obciążenie 15-250 kg 15-250 kg

Pranie w pralce 40°C max. 40°C max.

Użyte materiały Nie zawiera Latex-u Nie zawiera Latex-u

Gwarancja 24 miesiące 24 miesiące

Pokrowiec

Standard O2 Top Cover 2x O2 Top Cover 2x

Pranie w pralce 60°C 60°C

Opcjonalnie Elastyczny lub Nieprzemakalny Elastyczny lub Nieprzemakalny

Użyte materiały Nie zawiera Latex-u Nie zawiera Latex-u

Dane techniczne

      Standard

      Specjalne

      Na zamówienie

Dodatkowa stabilizacja miednicy  

Powiększenie zakresu ruchu 
użytkownika ze względu na 

wysoki poziom stabilizacji.

 wspiera krętarze. zapewnia optymalne zanurzenie 

i stabilną funkcjonalność.

pozycjonowanie 
użytkownika i ochrona przed
nadmiernymi uciskami.

ODDYCHALNOŚCI 

ROZMIARY

EFEKT  

PUDŁA
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