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DOŻYWOTNIA 
GWARANCJA

Dożywotnia gwarancja jest 
unikatową usługą VICAIR 
zastosowaną do najnowszej 
generacji komórek SmartCells. 
Stawiamy na najwyższą jakość komórek , dlatego zawsze wymieniamy  je na nowe w 
przypadku gdyby w sposób niezmierzony nie przetrwały swojej  żywotności. 
Gwarancja dożywotnia Vicair jest dostępna od ręki bez konieczności rejestracji. 
Komórki objęte tą gwarancją są oznaczone nadrukiem logo VICAIR w czarnym 
kolorze.
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–  Wysokiej jakości ochronę skóry
Redystrybując ciśnienie, minimalizując siły ścinające i 
kontrolując mikroklimat.

–  Zapewnienie optymalnego wsparcia postawy
Stabilizing the sitting posture, contouring and adjusting
to the user's body.

–  Łatwość użytkowania
Ekstremalnie lekka, gotowa od razu do uzżycia po
wyciągnięciu z opakowania , łatwa w konserwacji i 
czyszczeniu.

Tak jak robimy to już od 1993 roku, będziemy nadal 
zapewniać najlepsze możliwe indywidualne rozwiązania 
do siedzenia każdemu, kto tego potrzebuje. Niezależnie od 
tego, czy jest to rozwiązanie standardowe, czy  specjalnie 
zaprojektowane i stworzone, aby dokładnie pasowały do  
indywidualnych konturów ciała.

Zależy nam, aby pozytywnie zmienić codzienne życie osób 
na wózkach inwalidzkich. W tym celu zawsze upewniamy 
się, że produkty Vicair są idealne dla każdego i każdego 
ciała. Teraz i w przyszłości.

Dlatego Vicair   to   idealny   pakiet. 

VICAIR JEST DLA 
KAŻDEGO
Vicair jest dla każdego. Zawsze staramy się zapewnić 
użytkownikom wózków w różnej kondycji i wyglądzie, 
wieku i rozmiarze najlepsze możliwe rozwiązanie do 
siedzenia, oferując uniwersalne standardowe modele 
poduszek, z których każdą można dodatkowo dostosować 
do indywidualnych potrzeb.
W obliczu wyzwania jakim jest poprawne siedzenie, które 
wymaga czegoś więcej niż tylko zastosowania modelu 
standardowego, technologia Vicair pozwala nam tworzyć 
rozwiązania najbardziej unikatowe w zakresie siedzisk 
wózków.

Dlatego poduszki Vicair najlepiej spełnia trzy 
najważniejsze filary siedzenia i pozycjonowania na 
wózkach inwalidzkich:
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VICAIR  
TECHNOLOGIA 

Najlepszym medium do redystrybucji 
ciśnienia jest powietrze. Niestety, ma ono 
parę niekorzystnych właściwości ; powietrze 
jest niestabilne im tendencje do uchodzenia. 
Vicair rozwiązał ten problem tworząc 
komórki powietrzne  SmartCells.

Unikatowa technologia VICAIR, która 
wykorzystuje małe komórki powietrzne 
SmartCells, powstała we współpracy z 
Centrum Rehabilitacyjnym  w Amsterdamie. 
Nagrodzona  Grand Prix na Salonie innowacji 
w  Genewie. Vicair rozwija i produkuje swoje 
poduszki w Holandii dla klientów na całym 
Świecie.

Relief by Air: Jak to działa?

Producty Vicair są zaprojektowane dla  wysokiej-
skuteczności ochrony skóry, dla wsparcia utrzymania 
optymalnej postawy oraz , żeby były przyjazne w używaniu. 
Podczas siedzenia na poduszce VICAIR , jesteś wspierany 
przez setki wypełnionych powietrzem komórek  'SmartCells'. 
Komórki SmartCell zawierają zamkniętą objętość powietrza, 
równomiernie rozkładając siły i minimalizując punktowe 

ciśnienie w miejscach objętych wysokim ryzykiem. Komórki 
SmartCells ulegają odkształcaniu i przemieszczaniu podczas 
obciążenia,  umożliwiając w ten sposób zanurzenie , 
dokładne otoczenie miednicy i ograniczenie sił ścinających 
działających destrukcyjnie na skórę. 

Wysoce skuteczna ochrona skóry
Redystrybucja ciśnienia, minimalizacja ciśnienia 
punktowego, zanurzenie , otoczenie, ograniczenie sił 
ścinających i kontrola mikroklimatu.

Temperatura i wilgotność skóry – Określane jako mikroklimat 
– mają również wielki wpływ na utrzymanie integralności 
skóry.  Niekontrolowany mikroklimat stwarza pośrednie 
ryzyko powstania odleżyn. Dla optymalnej ochrony skóry 
należy utrzymywać ją suchą i chłodną. Dlatego produkty Vicair 
O2 są wykonane z materiałów perforowanych i mają formułę 
otwartą. To pozwala wyprowadzić wilgoć ze skóry na zenątrz i 
przepływ powietrza i w ten sposób chłodzenie skóry. 

Optymalne wsparcie postawy
Stabilizacja i dopasowanie do zmiany postawy,  
wielokomorowa konstrukcja dopasowana do anatomicznego 
kształtu  ciała.

Każda poduszka Vicair posiada unikalny układ komór , który 
jest odzwierciedleniem kształtów ciała, każda komora zawiera 
odpowiednia ilość komórek SmartCell . Dopasowywanie sie 
do kształtów ciała jest efektem działania kombinacji 
swobodnego przemieszczania sie i odkształcania się komórek 
SmartCells. Komórki SmartCells poruszają sie wewnątrz 
komór poduszki  bez mała bez tarcia  przypominając trochę 
zachowanie lepkiego płynu, stąd nazwa Vicair –  Viscous Air. 
Wielkość komórek SmartCell w kombinacji  z wielkością komór 
wpływa na stopień przemieszczania się komórek.
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Nie tylko wyjątkowa technologia poduszek Vicair zapewnia 
optymalną pozycję siedzącą. Obok poduszki siedziska 
niezwykle ważne jest odpowiednie ustawienie wózka 
inwalidzkiego.

Pomyśl o prawidłowym wyregulowaniu podnóżka, 
prawidłowym kącie siedzenia, odpowiedniej wysokości 
oparcia pleców, ale także o wysokości siedziska od podłogi.

Aby mieć prawidłowy rozmiar poduszki,  
Vicair rekomenduje wykonanie odpowiednich pomiarów:

Szerokość poduszki (X) oraz szerokość siedziska wózka 
powinny do siebie pasować. Poduszka powinna wypełniać 
przestrzeń miedzy podłokietnikami lub osłonami bocznymi 
podłokietnika , szerokość poduszki Vicair może być do 2,5 cm 
(1”) szersza od siedziska wózka.* Głębokość (Y) poduszki i 
siedziska powinna być taka sama.

Zamawiając poduszkę Vicair, podaj najpierw szerokość (X) 
poduszki, a następnie głębokość (Y).

* Wyjątek: Szerokość poduszki Vicair Active O2 powinna zawsze 
być taka sama jak szerokość siedziska wózka.

ROZMIARY 
PODUSZEK

X
Y=Y
X=X

X

Y

Y

Ilość komórek SmartCells w każdej komorze jest 
zoptymalizowana, aby zapewnić optymalny stopień jędrności 
odpowiedniej powierzchni ciała. Tworząc unikalne połączenie 
doskonałej ochrony skóry i stabilnej postawy. 

Przyjazna w użytkowaniu
Gotowa do użycia zaraz po wyciągnięciu z kartonu, super 
lekka, bezobsługowa ,możliwość prania w całości w pralce 
automatycznej.

Dla większości użytkowników wózków poduszka Vicair jest 
gotowa do użytku zaraz po wyciągnięciu z opakowania. W 
przypadku indywidualnych potrzeb zawartość każdej komory 
może być dopasowana, nawet podczas siedzenia na 
poduszce. Poduszki Vicair  są bezpieczne w użyciu przez cały 
czas: Setki komórek SmartCells tworzy kilka warstw pomiedzy 
ciałem użytkownika a podstawą siedziska  pod poduszką. 
Użytkownik jest bezpieczny nawet jeśli kilka komórek  ulegnie 
uszkodzeniu , co nie powinno mieć miejsca. Dlatego nie są 
wymagane codzienne kontrole a w przypadku gdy 
incydentalnie komórka ulegnie uszkodzeniu oferujemy 
dożywotnią gwarancję na komórki SmartCells najnowszej 
generacji. Ponadto produkty Vicair O2 można w całości prać 
w pralce,  Wreszcie poduszki Vicair są  ekstremelnie lekkie, 
dzięki czemu są łatwe w transporcie podczas transferu i 
dodatkowo nie obciążają użytkowników wózków inwalidzkich, 
którzy jeżdżą na nich przez cały dzień.
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Poduszka Vicair O2  rozwiązuje problem higieny związanez  
nietrzymaniem moczu. Otwarta struktura poduszek Vicair 
O2 umożliwia łatwe pranie poduszek w dowolnej pralce. 
Bez potrzeby stosowania worka na pranie i bez 
wyjmowania komórek SmartCells. Poduszki te są idealne 
zarówno do użytku instytucjonalnego, jak i domowego, w 
sytuacjach, gdy problemem jest nietrzymanie moczu i 
nadmierna potliwość.

Najwyższy poziom ochrony 
skóry

Wyjątkowa stabilizacja 
& pozycjonowanie

Łatwa w obsłudze; 
bez konieczności 
pompowania

145 
STANDARDOWYCH 

ROZMIARÓW 

100% MOŻLIWOŚCI PRANIA W PRALKACH   
Poduszkę w całości z komórkami SmartCell w 
środku można prać w 60°C

100% ODDYCHALNOŚCI
Otwarta struktura poduszek zapewnia optymalną 
temperaturę oraz kontrolę wilgotności 

TRWAŁY KSZTAŁT
Nowa konstrukcja zapewnia, że poduszka 
zachowuje swój kształt i objętość, co skutkuje 
lepszym wsparciem i ochroną skóry

DUŻA RÓŻNORODNOŚĆ ROZMIARÓW  
Dostępne w dwóch grubościach;
145 standardowych rozmiarów i możliwość 
innych rozmiarów na zamówienie

PRANIE W 
PRALCE

ODDYCHALNOŚCI

TRWAŁY
KSZTAŁT
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Indywidualne rozwiązanie przy asymetrii

Zapobiega zsuwaniu się i minimalizuje siły ścinające

Optymalne dopasowanie do konturu ciała dla równomiernej redystrybucji ciśnienia

PLAN 
LECZENIA 
ODLEŻYN

Komora kości kulszowej 
ogranicza zsuwanie się | 
zamienia siły ścinające na 
normalne

Wsparcie ud

Podąża za konturami ciała równomierna 
redystrybucja ciśnienia | wsparcie kości 
ogonowej |zarządzanie miednicą przy  
asymmetrii

Zamek błyskawiczny w połowie 
wysokości poduszki ułatwia 
regulację gdy użytkownik siedzi na 
poduszce | poduszka utrzymuje swój 
kształt , wzmacniając ochronę skóry.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Grubość 6, 10 and 12 cm
Średnia waga 725 grams
Max. waga użytk. 250 kg
Temperatura prania 60°C max.

ROZMIARY PODUSZEK
Standard       (rozmiary >53 cm dostępne tylko 10)

Na zamówienie

cale 14 15 16 17 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

17 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60

OPTYMALNA PODUSZKA DLA OSÓB  Z 
ASYMETRIĄ CIAŁA

DOSTĘPNE POKROWCE

Top Cover O2 - elastyczny pokrowiec 
wierzchni, pokrowiec "Comfair", pokrowiec  
"Incotec" i  pokrowiec "Reversible" .

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU

Redystrybucja ciśnienia
Redukacja sił ścinających
Kontrola wilgotności
Tłumienie wstrząsów & drgań  
Pozycjonowanie
Stabilizacja boczna
Stabilizacja przednia
Zapobieganie zsuwaniu się
Możliwość dopasowania
Wzrastająca wytrzymałość 
Konserwacja & Bezpieczeństwo
Wytrzymałość
Niezawodność
Funkcjonalność w przypadku 
niewłaściwego użycia
Łatwość w utrzymaniu w czystości
Poziom higieny    
Funkcjonalność & Zastosowanie
Komfort
Ultra lekka waga
Łatwość transferu
Dostępność rozmiarów
Maksymalna waga użytkownika

Ochrona skóry  / Działanie antyodleżynowe 
Poduszka Vicair Adjuster O2 składa się z 5 
niezależnych komór , zaprojektowanych tak 
aby się idealnie układała do konturu pod 
obciążeniem. Każda komora została 
zaprojektowana tak, aby wpływać na 
określony obszar miednicy, zapewniając 
wyjątkową równowagę między 
zachowaniem integralności skóry i leżącej 
poniżej tkanki w okolicy kości kulszowej, 
kości ogonowej i krętarzy, 
pozycjonowaniem miednicy i podparciem 
kości udowych. W razie  potrzeby można 
łatwo dostosować wypełnienie każdej z 5 
komór. Umożliwiając zmianę twardości 
każdej komory z korzyścią dla 
użytkowników, którzy: (1)  potrzebują 
dopasowania od łagodnego do trwale 
ustabilizowanego wychylenia miednicy lub 
korekty elastycznego wychylenia miednicy; 
(2) korzystaja z dodatkowego wsparcia uda,
np. przy amputacji powyżej kolana.

gł
ęb
ok
oś
ć

szerokość

ODDYCHALNOŚCI

TRWAŁY
KSZTAŁT

GOTOWA DO UŻYCIA

PRANIE W 
PRALCE

ZASTOSOWANIE
Hemiplegia (CVA), amputacje, napędzanie 
wózka stopą, kifoza, skośność/pochylenie/
rotacja miednicy, rozszczep kręgosłupa, 
skurcze, postępująca fibrodysplazja 
kostniejąca (FOP).
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Dziewięć regulowanych komór optymalizuje stabilizację 

Poszerza zasięg ramion użytkownika na poduszce 

Dodatkowe pozycjonowanie ud

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
6 and 10 cm
725 grams
250 kg

Temperatura prania 60°C max.

NAJBARDZIEJ STABILNA PODUSZKA DLA UŻYTKOWNIKÓW WÓZKÓW

Cale 14 15 16 17 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

17 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60

ROZMIARY PODUSZEK
Standard
Na zamówienie

Wsparcie krętarzy 
większa twardość dla większej bocznej 
stabilizacji | redystrybucja ciśnienia aby 

wesprzeć odciążenie kulszowe

Przednie komory zapewniają 
równe i stabilne ułożenie nóg | 
łatwa regulacja twardości 
wspiera indywidualne 
pozycjonowanie nóg

Zamek błyskawiczny w połowie wysokości 
poduszki ułatwia regulowanie twardości  
poszczególnych komór gdy użytkownik siedzi 
na poduszce | poduszka utrzymuje swój 
kształt, zwiększa ochronę skóry użytkownika

gł
ęb
ok
oś
ć

szerokość

Odciążenie kulszowe - dwie 
komory do redukcji ciśnienia w 
obrębie kości kulszowych i kości 
ogonowej & dodatkowe możliwości 
pozycjonowania

DOSTĘPNE POKROWCE

Poduszka Vicair Vector O2 
odzwierciedla kontur ciała i składa się 
z 9 niezależnych komór. Każda komora 
została zaprojektowana tak, aby 
wpływać na określony obszar 
miednicy, zapewniając wyjątkową 
równowagę między zachowaniem 
integralności skóry i leżącej poniżej 
tkanki w okolicy kości kulszowej, kości 
ogonowej i krętarzy, pozycjonowaniem 
miednicy i podparciem kości udowych. 
W razie potrzeby można łatwo 
dostosować wypełnienie każdej z 9 
komór. Umożliwiając zmianę 
twardości każdej komory z korzyścią 
dla użytkowników, którzy: (1) 
Potrzebują korekcji lub dopasowania 
do asymetrii miednicy. (2) Wymagają 
(częściwego) odciążenia kości 
kulszowych i ogonowej. (3) Potrzebują 
korekcji lub dopasowania do 
prawidłowego prowadzenia ud. (np. 
przy odwidzeniu, hemiplegii i 
napędzaniu wózka jedną nogą).

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU

Wytrzymałość
Niezawodność

Łatwość w utrzymaniu w czystości

(    rozmiary >53 cm dostępne tylko 10)

Grubość
Średnia waga
Max. waga użytk.

Ochrona skóry  / Działanie antyodleżynowe 
Redystrybucja ciśnienia
Redukacja sił ścinających
Kontrola wilgotności
Tłumienie wstrząsów & drgań  
Pozycjonowanie
Stabilizacja boczna
Stabilizacja przednia
Zapobieganie zsuwaniu się
Możliwość dopasowania
Wzrastająca wytrzymałość 
Konserwacja & Bezpieczeństwo

Funkcjonalność w przypadku 
niewłaściwego użycia

Komfort
Ultra lekka waga
Łatwość transferu
Dostępność rozmiarów
Maksymalna waga użytkownikaTop Cover O2 - elastyczny pokrowiec 

wierzchni, pokrowiec "Comfair", 
pokrowiec  "Incotec" i pokrowiec 
"Reversible" .

PLAN 
LECZENIA 
ODLEŻYN

ODDYCHALNOŚCI

TRWAŁY
KSZTAŁT

GOTOWA DO UŻYCIA

Poziom higieny    
Funkcjonalność & Zastosowanie

PRANIE W 
PRALCE

ZASTOSOWANIE
Urazy rdzenia kręgowego, choroby 
nerwowo-mięśniowe, zespół 
hipermobilności, zespół Ehlersa Danlosa 
(EDS).
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cale 14 15 16 17 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

17 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60

Ergonomicznie-wyprofilowana 
pianka polepsza transfer

Perfekcyjna dla osób , które sie często przesiadają z wózka 

Doskonała boczna i przednia stabilizacja

Kieszeń na zamek błyskawiczny do przechowywania drobnych rzeczy

Wsparcie krętarzy 
większa twardość dla większej bocznej 
stabilizacji | redystrybucja ciśnienia aby 

wesprzeć odciążenie kulszowe

DLA UŻYTKOWNIKÓW WÓZKÓW AKTYWNYCH

Granica między częścią z 
komórkami SmartCell oraz 
częścią piankową niweluje efekt 
zsuwania się

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
6 and 9 cm
1250 grams
200 kg
60°C (bez pianki)

ROZMIARY PODUSZEK
Standard 
Na zamówienie

gł
ęb
ok
oś
ć

szerokość

Odciążenie kulszowe - dwie komory do 
redukcji ciśnienia w obrębie kości 
kulszowych i kości ogonowej  & dodatkowe 
możliwości pozycjonowania

DOSTĘPNE POKROWCE
Nie dotyczy.  Vicair Active O2 ma tylko jeden 
pokrowiec  służący jako wewnętrzny i 
zewnętrzny.

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTUPoduszka Vicair Active O2 to  
wyprofilowana poduszka, która składa 
się z 4 oddzielnych komór 
wypełnionych komórkami 
powietrznymi Smartcell z tyłu 
poduszki i anatomicznie 
wyprofilowanej wkładki piankowej z 
przodu. Uzyskując wyjątkową 
równowagę między ochroną skóry w 
obszarach wysokiego ryzyka w okolicy 
kości kulszowej i kości ogonowej 
poprzez redystrybucję nacisków, a 
stabilizacją miednicy i ułatwionym 
transferem. W przypadku 
indywidualnych potrzeb można łatwo 
dopasować wypełnienie każdej z 4 
komór komórkami powietrznymi 
SmartCell zmieniając gęstość/
twardość każdej komory. Szczególnie 
korzystna dla użytkowników, którzy: 
(1) Potrzebują korekty lub akomodacji
asymetrycznej miednicy. (2) 
Potrzebują (częściowo) odciążyć 
okolice kości kulszowych i kości 
ogonowej. (3) doceniają dodatkowe 
wsparcia bocznego.

PLAN 
LECZENIA 
ODLEŻYN

ODDYCHALNOŚCI

TRWAŁY
KSZTAŁT

GOTOWA DO UŻYCIA

Temperatura prania

Grubość
Średnia waga
Max. waga użytk.

(rozmiary >53 cm dostępne tylko 9)

Ochrona skóry  / Działanie 
antyodleżynowe 

Redukacja sił ścinających
Kontrola wilgotności
Tłumienie wstrząsów & drgań  
Pozycjonowanie
Stabilizacja boczna
Stabilizacja przednia
Zapobieganie zsuwaniu się
Możliwość dopasowania
Pozwala na łatwy transfer  
Konserwacja & Bezpieczeństwo
Wytrzymałość
Niezawodność

Łatwość w utrzymaniu w czystości

Funkcjonalność w przypadku 
niewłaściwego użycia

Poziom higieny    
Funkcjonalność & Zastosowanie
Komfort
Ultra lekka waga
Łatwość transferu
Dostępność rozmiarów
Maksymalna waga użytkownika

PRANIE W 
PRALCE

ZASTOSOWANIE
Urazy rdzenia kręgowego, aktywni 
użytkownicy dokonujący częstego transferu.

Redystrybucja ciśnienia
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VICAIR DLA KAŻDEGO 
I NA KAŻDE CIAŁO

#THEPERFECTPACKAGE
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Łatwo regulowane pasy 
zapewniają komfort  i 
dobrze opinają ciało

Komórki Vicair 
SmartCells  - 
ochrona skóry

Zawsze z tobą w codziennej 

aktywności 

Ochrona skóry poza wózkiem 

Ekstremalnie lekka 

optymalnie wspiera ruch

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Grubość N/A
Średnia waga 800 grams
Max. waga użytkownika100 kg
Machine washable 60°C max.

ODKRYJ SWOJE MOŻLIWOSĆI

Ergonomicznie ukształtowana 
część oparcia , bezszwowe 
dopasowanie do kształtu dolnej 
części pleców

Rozmiary poduszek
S - mała < 38 cm 
M - średnia 38 – 42,5 cm
L - duża 43 – 48 cm

Zmierz poprawnie szerokość bioder Zmierz 
szerokość twoich bioder po  to aby wiedzieć , 
który przedział wymiarowy pasuje do twojego 
rozmiaru. Siedząc  trzymaj rozciągniętą miarkę 
poziomo pomiędzy najbardziej wysuniętymi 
punktami twoich bioder. Nie zaginaj miarki na 
konturze  ud , trzymaj miarkę rozciągnięta 
prosto. 
Zmierz odległość między punktem A i B (lub 
między B i A).

rys. 1

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU
Ochrona skóry/ 
Działanie antyodleżynowe
Redystrybucja ciśnienia
Redukcja sił ścinajacych
Kontrola mikroklimatu
Tłumienie wstrząsów & drgań
 Pozycjonowanie
Boczna stabilizacja
Przednia stabilizacja
Zapobieganie zsuwaniu się
Możliwość dopasowania
Łatwy transfer
Konserwacja & Bezpieczeństwo

Poziom higieny

Mimo że jesteś aktywny, nie wszystkie 
Twoje aktywności wymagają lub 
pozwalają na korzystanie z wózka. W 
takich sytuacjach poduszka Vicair 
AllRounder O2 zapewnia wygodę i 
pomaga chronić skórę. Ponieważ 
można ją łatwo zapiąć na ciele, będzie 
za tobą, gdziekolwiek jesteś.

Poczuj się bezpiecznie podczas 
uprawiania sportu i aktywności na 
świeżym powietrzu, gdy siedzisz na 
normalnym krześle lub na 
jakiejkolwiek twardej powierzchni lub 
spędzasz czas bezpośrednio na ziemi. 
Po zajęciach możesz po prostu włożyć 
cały AllRounder O2 do pralki , po 
wypraniu  powiesić go do wyschnięcia i 
jest gotowa na kolejną przygodę. 
Poczuj wolność i odkryj swoje 
możliwości!!

ODDYCHALNOŚCI

GOTOWA DO UŻYCIA

Niezawodność

Łatwość w utrzymaniu w czystości

Funkcjonalność w przypadku 
niewłaściwego użycia

Wytrzymałość

Funkcjonalność & Zastosowanie
Komfort
Niska waga poduszki
Dostępne rozmiary
Maksymalana waga użytkownika

PRANIE W 
PRALCE

ZASTOSOWANIE
Aktywność poza wózkiem bezpośrednio na 
gruncie | Gdy siedzisz na twardych 
powierzchniach przez długi czas.
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Waga użytkownika do 500kg

Kształt komór jak w modelu Vicair Adjuster O2

Szerszy zakres rozmiarów od pozostałych poduszek Vicair

SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANA DLA OSÓB BARDZO CIEŻKICH
Dopasowuje się do konturów ciała
dla równego rozkładu ciśnienia | wsparcie 
obszaru kości ogonowej | zarządza 
asymetrią miednicy

ROZMIARY PODUSZEK
Standard
Na zamówienie

Inch 22 24 26 28 30

CM 55 60 65 70 75

18 45

20 50

22 55

24 60

26 65

28 70

30 75

gł
ęb
ok
oś
ć

szerokość

DANE TECHNICZNE
Grubość 10 cm
Średnia waga 900 grams
Max. waga uzytkownika 500 kg
Temperatura prania 60°C max.

Komora przed kulszowa 
chroni przed ześlizgiwaniem 
się| zamienia siły ścinające 
na normalne

Wsparcie ud

DOSTĘPNE POKROWCE

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU
Ochrona skóry/ 
Działanie antyodleżynowe
Redystrybucja ciśnienia
Redukcja sił ścinających
Kontrola mikroklimatu
Tłumienie wstrząsów & drgań 

Stabilizacja boczna
Stabilizacja przednia
Zapobieganie zsuwaniu się
Możliwość dopasowania
Wzrastająca wytrzymałość 

Komfort
Niska waga poduszki

Vicair XXtra O2 jest poduszką 
zaprojektowaną specjalnie dla osób 
bardzo ciężkich. Komory wypełnione 
są większymi komórkami SmartCell, 
oferującymi osobom o wadze do 500 
kg optymalną ochronę przed 
uszkodzeniami skóry. Konstrukcja 
oparta na modelu Vicair Adjuster O2 
łączy doskonałą stabilność i 
możliwości pozycjonowania z bardzo 
wysokim poziomem komfortu.
W całości daje się prać w pralkach, 
przewiewna dla lepszej hygieny i 
perfekcyjnej regulacji  temperatury 
oraz wilgotności.
Poduszka automatycznie zarządza 
niewielkimi skręceniami miednicy, Ale 
pozostawia dalej możliwość 
indywidualnego dopasowania, aby 
wspierać właściwie miednicę przy 
większych asymetriach.
Pomimo swoich dużych rozmiarów, 
poduszka Vicair XXtra O2 jest 
ekstremalnie lekka

PLAN 
LECZENIA 
ODLEŻYN

ODDYCHALNOŚCI

TRWAŁY
KSZTAŁT

GOTOWA DO UŻYCIA

PRANIE W 
PRALCE

Top Cover O2 - elastyczny pokrowiec 
wierzchni, pokrowiec "Comfair", 
pokrowiec  "Incotec" i pokrowiec 
"Reversible" .

Pozycjonowanie

Konserwacja & Bezpieczeństwo

Funkcjonalność & Zastosowanie

Wytrzymałość
Niezawodność

Łatwość w utrzymaniu w czystości

Funkcjonalność w przypadku 
niewłaściwego użycia

Higiena

Dostępne rozmiary
Maksymalne obciążenie
Niska wysokość siedzenia 
Autodopasowanie

ZASTOSOWANIE

Otyłość, Hemiplegia (CVA), amputacje, 
napędzanie wózka nogą, kifoza, 
pochylenie/przechylenie/rotacja miednicy, 
rozszczep kręgosłupa, skurcze, postępująca 
fibrodysplazja (FOP)



 14  

Odciążenie kości miednicy  
indywidualnie dopasowywalne

Strefa przedkulszowa 
Ogranicza ześlizgiwanie się 
z poduszki

Wsparcie  ud

Całkowite odciążenie kości ogonowej 

Regulowana przestrzeń bezdotykowa

Stabilne pozycjonowanie

DANE TECHNICZNE
Grubość 10 cm
Średnia waga 750 grams
Max. waga użytkownika 250 kg
Temperatura prania 60°C max.

ODCIĄŻENIE STREFY NAJWIĘKSZEGO RYZYKA

Całkowite zanużenie

Strefa przejściowa służy 
odciążeniu  kości 
ogonowej

ROZMIARY PODUSZEK
Standard
Na zamówienia

cale 14 15 16 17 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

17 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60

gł
ęb
ok
oś
ć

szerokość

DOSTĘPNE POKROWCE
Top Cover O2 - elastyczny pokrowiec 
wierzchni, pokrowiec "Comfair", 
pokrowiec  "Incotec" i pokrowiec 
"Reversible" .

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU

Ochrona skóry/ Działanie 
antyodleżynowe

Niska waga poduszki

Poduszka Vicair Centre Relief O2 to 
najlepszy wybór, jeśli musisz 
całkowicie odciążyć okolice odbytu, 
krocza i kości ogonowej. Po prostu 
usuwając komórki powietrzne 
SmartCells z komory środkowej, 
tworzysz obszar bezkontaktowy. Ta 
ważna cecha ma ogromne znaczenie 
dla osób ze zlokalizowanymi 
głębokimi odleżynami, problemami z 
odbytem lub kością ogonową. Lub po 
operacji krocza.

Poduszkę  w całości można prać w 
pralce, otwarta budowa pozwala 
skórze oddychać, dla optymalnej 
higieny i idealnej regulacji 
temperatury i wilgotności.

Poduszka Vicair Centre Relief O2 
pomaga siedzieć wygodnie i 
bezpiecznie, nawet w najbardziej 
bolesnych sytuacjach.

PLAN 
LECZENIA 
ODLEŻYN

ODDYCHALNOŚCI

TRWAŁY
KSZTAŁT

GOTOWA DO UŻYCIA

PRANIE W 
PRALCE

Redystrybucja ciśnienia
Redukcja sił ścinających
Kontrola mikroklimatu
Tłumienie wstrząsów & drgań 

Pozycjonowanie
Stabilizacja boczna
Stabilizacja przednia
Zapobieganie zsuwaniu się
Możliwość dopasowania
Pozwala na łatwy transfer 

Konserwacja & Bezpieczeństwo

Funkcjonalność & Zastosowanie

Wytrzymałość
Niezawodność

Łatwość w utrzymaniu w czystości

Funkcjonalność w przypadku 
niewłaściwego użycia

Higiena

Komfort

Dostępne rozmiary
Maksymalna waga użytkownika
Autodopasowanie

USED WITH
Problemy z odbytnicą, problemy z kością 
ogonową, zlokalizowane głębokie odleżyny, 
po operacji krocza lub trudnym porodzie.
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Komora przedkulszowa 
ogranicza ześlizgiwanie się | 
zamienia siły ścinająca na 
normalne

Wsparcie ud

Idealna do wózków typu tilt-in-space (multipozycyjnych) z regulacją głębokości siedziska

Odmiana Vicair Adjuster O2 z głębszymi komorami tylnymi

Optymalnie dopasowuje się do konturu ciała wyrównując ciśnienie

DANE TECHNICZNE
Thickness 8 cm
Average weight 850 grams
Max. user weight 250 kg
Machine washable 60°C max.

Dłuższe komory pasujące do wózków 
multipozycyjnych | Układa się do konturu ciała 
wyrównując ciśnienia| wspracie w obszarze 
kości ogonowej | zarządza asymetrią 
miednicy

KOMFORT I OCHRONA SKÓRY NA WÓZKACH MULTIPOZYCYJNYCH 

ROZMIARY PODUSZEK
cm  cale
37x52 14¾x20¾
40x52 16x20¾
45x52 18x20¾
50x52 20x20¾

szerokość x  głębokość

DOSTĘPNE POKROWCE

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU
Ochrona skóry/ Działanie 
antyodleżynowe

 Pozycjonowanie

Stabilizacja boczna
Stabilizacja przednia
Zapobieganie zsuwaniu się
Możliwość dopasowania

Funkcjonalność i  Zastosowanie

Komfort
Niska waga poduszki
Dostępne rozmiary
Maksymalna waga użytkownika

Poduszka  Vicair Multifunctional O2 
została opracowana do używania w 
wózku multipozycyjnym (Tilt-in-
Space) z odchylanym siedziskiem i  
oparciem i regulowaną głębokością 
siedziska. Zapewnia wysoki poziom 
komfortu, optymalną ochronę skóry i 
stabilizację. Budowa poduszki 
pozwala na całkowite zanurzenie się 
w niej w celu równomiernego 
rozłożenia nacisku, zapewnienia 
wygodnej pozycję i odpowiedniego 
wsparcia miednicy. Poduszkę można 
w całości prać w pralce bez 
wyciagania komórek powietrznych. 
Dzięki swojej otwartej formule 
zapewnia odpowiednie wietrzenie i 
regulację temperatury i wilgotności. 
Dzięki czemu zapewnia utrzymanie 
właściwej higieny. Bezpieczne i 
niezawodne rozwiązanie, zwłaszcza w 
połączeniu z poduszką oparcia Vicair 
Multifunctional O2.

PLAN 
LECZENIA 
ODLEŻYN

ODDYCHALNOŚCI

TRWAŁY
KSZTAŁT

GOTOWA DO UŻYCIA

PRANIE W 
PRALCE

Top Cover O2 - elastyczny 
pokrowiec wierzchni, pokrowiec 
"Comfair", pokrowiec  "Incotec".

ZASTOSOWANIE
Choroby nerwowo-mięśniowe, 
Reumatyzm, Quadriplegia, zarządzanie 
bólem , w geriatrii.

Tłumienie wstrząsów i drgań

Redystrybucja ciśnienia
Redukcja sił ścinających
Kontrola mikroklimatu

Możliwość łatwego transfeu 

Wytrzymałość
Niezawodność
Funkcjonalność w przypadku 
niewłaściwego użycia
Łatwość w utrzymaniu w czystości
Higiena

Konserwacja i Bezpieczeństwo

Niska wysokość siedziska wózka
Autodopasowanie
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Studnia Kulszowa
niższe ciśnienie

Ułożenie nóg

Zaprojektowana specjalnie dla dzieci

Wypełniona komórkami powietrznymi SmartCells o mniejszym rozmiarze dla 

optymalnej redystrybucji ciśnienia

Stworzona dla swobodnej mobilności dziecka

DANE TECHNICZNE
Grubość 9 cm
Średnia waga 450 grams
Max. waga użytkownika 100 kg
Temperatura prania 60°C max.

Wsparcie krętarzy i ud 
Podwyższona twardość dla lepszego 
pozycjonowania| zapewniją stabilizację boczną

OPTYMALNA PODUSZKA DLA DZIECI

ROZMIARY PODUSZEK
Standard
Na zamówienie

cale 10 11 12 13 14

CM 25 28 30 33 35

10 25

11 28

12 30

13 33

14 35

gł
ęb
ok
oś
ć

szerokość

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU
Ochrona skóry/ Działanie 
antyodleżynowe

Poduszka Vicair Junior Vector O2 jest 
poduszka konturową składającą się z 9 
niezależnych komór. Zaprojektowana 
specjalnie dla dzieci i ich specyficznej 
fizyczności. Zbudowana z mniejszego 
rozmiaru komórek powietrznych 
SmartCells które skutecznie 
zarządzają rozkładem ciśnienia oraz 
pozycjonowaniem w poduszce o 
małym rozmiarze.  Ze względu na 
antropometrię miednicy grupy 
docelowej, grubość poduszki 6 cm 
doskonale nadaje się do 
indywidualnego pozycjonowania i 
ochrony skóry. Docenisz doskonałą 
stabilizację oraz możliwości 
pozycjonowania tej poduszki. Stanowi 
doskonałe  rozwiązanie np. dla dzieci z 
zaburzeniami mięśniowymi i spastyką.  
W całości można prać w pralce. 100% 
oddychalności, dla utrzymania 
optymalnej higieny i idealnej regulacji 
temperatury i wilgotności. Vicair Junior 
Vector O2 zapewnia dziecku wygodę, 
bezpieczeństwo i ochronę podczas 
codziennych zajęć.

PLAN 
LECZENIA 
ODLEŻYN

ODDYCHALNOŚCI

TRWAŁY
KSZTAŁT

GOTOWA DO UŻYCIA

PRANIE W 
PRALCE

ZASTOSOWANIE
Spastyka, zaburzenia mięśniowe

Tłumienie wstrząsów i drgań

Redystrybucja ciśnienia
Redukcja sił ścinających
Kontrola mikroklimatu

 Pozycjonowanie
Stabilizacja boczna
Stabilizacja przednia
Zapobieganie zsuwaniu się
Możliwość dopasowania
Możliwość łatwego transfeu 

Konserwacja i Bezpieczeństwo

Poziom higieny

Wytrzymałość
Niezawodność
Funkcjonalność w przypadku 
niewłaściwego użycia
Łatwość w utrzymaniu w czystości

Funkcjonalność i  Zastosowanie

Komfort
Niska waga poduszki
Dostępne rozmiary
Maksymalna waga użytkownika
Niska wysokość siedziska wózka
Autodopasowanie

DOSTĘPNE POKROWCE

Top Cover O2 - elastyczny pokrowiec 
wierzchni, pokrowiec "Comfair", pokrowiec  
"Incotec" i  pokrowiec "Reversible" .
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Pokrowiec pasujący do 
każdej sytuacji i każdej 
poduszki Vicair

POKROWCE
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Pokrowiec Top Cover Vicair O2  polepsza 
właściwości regulacyjne mikroklimatu 
poduszek Vicair O2, bez utraty 
doskonałego zanurzenia się w poduszce 
ciała użytkownika  oraz dobrego 
otoczenia przez poduszkę jego ciała. 
Tym, co wyjątkowe jest w tym pokrowcu, 
to górna jego część zamknięta  i otwarta 
dolna część. Pokrowiec jest wykonany z 
4-kierunkowo rozciągliwej, w pełni 
przepuszczalnej tkaniny z 
antypoślizgowym kołnierzem na dolnej 
krawędzi. Pokrowiec zakrywa tylko górną 
część poduszki, pozwalając poduszce 
oddychać z maksymalną wydajnością.
Ze względu na w pełni przepuszczalne 
właściwości i otwarty spód, pokrowiec 
może regulować mikroklimat, 
zarządzając zarówno ciepłem, jak i 
wilgocią.

DANE TECHNICZNE
Materiał Poliester, polyuretanowa 

powłoka antypoślizgowa, 
nie zawiera latexu

Temp. prania 60°C max.

ZAPROJEKTOWANE DO POLEPSZENIA REGULACJI MIKROKLIMATU 
PODUSZEK VICAIR

Poprawa mikroklimatu bez straty dla dobrego 
zanurzenia sie w poduszce 
Łatwo naciągana na poduszkę 
Dostarczane zawsze dwie sztuki – jedna do użytku 
i jedna zapasowa.

OGÓLNE INFORMACJE O POKROWCACH 
VICAIR
Wszystkie pokrowce Vicair są wykonane z tkaniny rozciągliwej w wielu 
kierunkach. Poprawia to doskonale właściwości zanurzania się w 
poduszce  i jej otulania ciała. Niweluje negatywny efekt hamujący, który 
często powstaje przy użyciu dodatkowych warstw materiału na 
poduszce.

Z tyłu wszystkich pokrowców znajduje się mały otwór, przez który 
można przeciągnąć niebieską pętlę przymocowaną do  każdej poduszki. 
Ułatwia to szybkie sprawdzenie, czy poduszka jest prawidłowo 
umieszczona wewnątrz pokrowca

Taśmy VELCRO są przymocowane do spodu każdego pokrowca 
wewnętrznego, z wyjątkiem górnego pokrowca modeli Vicair O2. Część 
meszkowa jest przyszyta do pokrowca wewnętrznego, a strona z 
haczykami ma pasek samoprzylepny, który można przymocować do 
siedziska wózka. 

Pokrowiec wierzchni Vicair O2 nie wymaga żadnych dodatkowych 
akcesoriów do mocowania. Ze względu na otwarty spód, paski Velcro 
(część miękka) przymocowane do spodu poduszek Vicair O2 są w pełni 
funkcjonalne. Można je łatwo przymocować do pasków Velcro z 
haczykami przyszytymi oryginalnie na siedzisku wózka lub do pasków 
samoprzylepnych dostarczonych z poduszką.

Wszystkie pokrowce Vicair spełniają normy EN1021-1, 1021-2 oraz 
CAL117.

TOP COVER
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ZAPROJEKTOWANA BY POLESZYĆ WŁAŚĆIWOŚĆ DOSKONAŁEGO 
ZARZĄDZANIA CIŚNIENIEM PODUSZEK VICAIR

ZAPROJEKTOWANY BY CHRONIĆ PODUSZKI VICAIR PRZED CIECZĄ

Pokrowiec Incotec Cover chroni poduszki 
Vicair przed zamoczeniem, bez uszczerbku 
na podstawowej właściwości jaką 
charakteryzują się poduszki Vicair , czyli 
doskonałym zarządzaniem rozkładem 
ciśnień.
Pkrowiec Incotec Cover można uznać za 
idealny w sytuacjach, w których wilgoć 
odgrywa dużą i/lub bardzo częstą rolę.  
Przydaje się również, kiedy  jest 
konieczność  łatwego i szybkiego wytarcia 
pokrowca do czysta. Dlatego pokrowiec 
Incotec jest często wybierany w  ośrodkach 
opieki. Wykonany jest z 4-kierunkowo 
rozciągliwej, paroprzepuszczalnej tkaniny 
w górnej warstwie i z materiału 
antypoślizgowego na spodzie. Wierzchnia 
tkanina nie przepuszcza wilgoci przez 
pokrowiec, ale zachowuje właściwość 
oddychającą.

Materiał wodoodporny

Łatwy do starcia , wyczyszczenia i dezynfekcji

Popularny wybór w ośrodkach opieki

Pokrowiec Comfair Cover polepsza 
wyjątkową właściwość poduszek Vicair 
jaką jest doskonałe zarządzanie 
ciśnieniem, Bez utraty właściwości 
mikroklimatycznej poduszek Vicair. 
Najważniejszą cechą pokrowca Comfair 
jest jego zdolność do optymalizacji 
zanurzania i otaczania przez poduszki 
Vicair ciała użytkownika, jednocześnie 
zapobiegając negatywnym skutkom tak 
zwanego efektu "hamakowania".  Jest to 
możliwe dzięki unikalnej plisowanej 
konstrukcji. Pokrowiec jest wykonany z 4-
kierunkowo rozciągliwej, w pełni 
przepuszczalnej tkaniny na górze, z boku 
z siatki 3D, a spód jest wykonany z 
materiału antypoślizgowego. Siatka 3D 
po bokach zapewnia doskonałą 
przewiewność,  regulując mikroklimat 
poduszek Vicair O2. 

Optymalne zanurzenie i otoczenie ciała 

Chroni przed efektem tak zwanego hamakowania

Boki pokrowca z materiału 3D dla lepszej wentylacji
DANE TECHNICZNE

Materiał Poliester, poliester 3D 
mesh polyuretanowa 
powłoka antypoślizgowa, 
nie zawiera latexu

Temp. prania 60°C max.

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Materiał Poliester, wodoodporne  

poliuretanowe pokrycie, 
poliuretanowe antypoślizgowe 
pokrycie, nie zawiera latex-u

Temp. prania   60°C max.
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ONE COVER - TWO USUABLE SIDES

ODDYCHAJĄCY POKROWIEC DO PODUSZEK, KTÓRE NIE 
MAJĄ WŁAŚCIWOŚCI MIKROKLIMATU

Pokrowiec Air Exchange Cover jest 
przeznaczony dla wybranej poduszek 
Vicair , które same w sobie nie mają 
wystarczających właściwości 
oddychających. Pokrowiec został 
zaprojektowany tak, aby w jak 
największym stopniu zwiększyć 
wentylację, wymianę powietrza wokół 
tych poduszek.

Pokrowiec wykonany jest z rozciągliwej, 
w pełni przepuszczalnej tkaniny mesh 
3D, spód z materiału antypoślizgowego. 
Siatka 3D wspomaga wymianę 
powietrza i poprawia wentylację.

3D mesh polepsza wentylację 

Dostępny dla poduszek siedziska i oparcia

Anty-poslizgowy spód

Pokrowiec Reversible Cover ma dwie 
użytkowe strony: standardowa 
wodoodporna strona oraz bardziej 
miękka komfortowa strona, którą można 
użyć poprzez wywrócenie go na lewą 
stronę. Aby wywrócić pokrowiec na lewą 
stronę, należy całkowicie rozpiąć  górną i 
dolną stronę używając zamka 
błyskawicznego. Pokrowiec wykonany 
jest z 4-kierunkowo rozciągliwej tkaniny 
paroprzepuszczalnej i nieprzemakalnej 
na górze i z materiału antypoślizgowego 
od spodu. Gdy używana jest strona 
odporna na działanie płynów, nie 
przepuszcza wilgoci, ale nadal jest w 
pewnym stopniu oddychająca.  W takim 
ustawieniu pokrowiec można łatwo 
wytrzeć do czysta. Gdy używana jest 
bardziej miękka strona, pokrowiec jest 
nadal odporny na działanie płynów, ale 
trudniej go wytrzeć. W zamian daje 
poczucie lepszego komfortu.Materiał wodoodporny

Jedna strona: łatwy do starcia, czyszczenia 

i dezynfekcji 

Druga strona: bardziej miękkie, komfortowe uczucie

DANE TECHNICZNE
Materiał Poliester 3D mesh, 

polyuretanowe  anty-
poślizgowe pokrycie, nie 
zawiera latex-u.

Temp. prania    60°C max.

DANE TECHNICZNE
Materiał Poliester, wodoodporne 

polyuretanowe pokrycie, 
polyuretanowe antyposlizgowe 
polkrycie, nie zawiera latex-u

Temp. prania  60°C max.
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PODUSZKI LIBERTY 
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Zawór powietrzny automatycznie dopasowuje poduszkę do kształtu twojego ciała i wagi 

Układ dwóch komór ogranicza zsuwanie się

Łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji

ULTRA-LEKKA , ŁATWA W UŻYCIU I KOMFORTOWA

Przegroda ogranicza  
ześlizgiwanie się

Zawór automatyczny

Wyrównywanie ciśnienia 
redystrybucja na całej 
powierzchni

DANE TECHNICZNE
Grubość 5 cm
Średnia waga 350 grams
Maks. obciązenie 150 kg

ROZMIARY PODUSZEK
Standard  
Nie dostępne

Cale 14 15 16 17 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

17 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60

G
łę
bo
ko
ść

Szerokość

DOSTĘPNE POKRFOWCE
Pokrowiec 3D

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU

Tłumienie wstrząsów & drgań 
Pozycjonowanie
Boczna stabilizacja
Przednia stabilizacja
Zapobieganie zsuwaniu się
Możliwość dopasowania manualnego N/A
Zwiększenie wytrzymałości 
Konserwacja & Bezpieczeństwo
Trwałość
Niezawodność
Funkcjonalność w przypadku 
niewłaściwego użycia
Łatwość konserwacji
Łatwość w utrzymaniu w 
czystości 
Funkcjonalność & Zastosowanie
Komfort
Niska waga
Umożliwia transfer
Dostępne rozmiary
Maks. waga użytkownika

Poduszka Vicair Liberty to łatwa w 
użyciu i wygodna poduszka na wózek. 
Jest przeznaczony dla użytkowników, 
którzy wymagają komfortu w połączeniu 
z niskim lub średnim poziomem 
wsparcia i zapobiegania odleżynom. 
Poduszka jest gotowa do użycia zaraz po 
wyciągnięciu z opakowania, odporna na 
deszcz, a dzięki dwóm komorom 
zapewnia równomierny rozkład nacisku. 
To sprawia, że jest to idealna poduszka 
w wielu różnych sytuacjach.

Automatyczny zawór sprawia, że 
poduszka dopasowuje się do każdego 
konturu ciała.

Jest ekstremalnie lekka.

GOTOWA DO UŻYCIA

Ochrona skóry/ Działanie antyodleżynowe
Redystrybucja ciśnienia
Redukcja sił ścinających
Kontrola mikroklimatu
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Zawór automatyczny

Większa stabilizacja dzięki zastosowaniu zintegrowanej  płyty pod miednicę 

Automatyczny zawór dopasowuje poduszkę do konturu ciała i wagi automatycznie 

Komfort i wodoodporność
DANE TECHNICZNE

Grubość 6 cm
Średnia waga 600 grams
Maks. waga użytkownika 150 kg

LEKKA, WSPIERAJĄCA POZYCJONOWANIE, KOMFORTOWA, ŁATWA W UŻYCIU

Zintegrowana wkładka 
stabilizacyjna ogranicza 
ześlizgiwanie się

Półokrągłe wycięcie pod 
miednicę polepsza pozycję 
siedzenia i stabilizację

Zawór automatyczny

Wyrównywanie 
ciśnienia 
redystrybucja na całej 
powierzchni

ROZMIARY PODUSZEK
Standard  
Nie dostępne

cale 14 15 16 17 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

17 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60

gł
ęb
ok
oś
ć

szerokość

DOSTĘPNE POKROWCE
Przewiewny lub nieprzemakalny 
pokrowiec.

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU

N/A

Łatwość w utrzymaniu w 
czystości  
Funkcjonalność & Zastosowanie

Poduszka Vicair Liberty Profile to łatwa 
w użyciu i wygodna poduszka na wózek. 
Zaprojektowana z myślą o komforcie w 
połączeniu z niskim lub średnim 
poziomem wsparcia i zapobiegania 
odleżynom. Vicair Liberty Profile ma 
zintegrowaną podstawę z pianki z 
półokrągłym  wycięciem pod miednicę. 
Połączenie komórek powietrznych 
SmartCells i pianki wspiera stabilizację 
miednicy i zapewnia wysoki poziom 
komfortu w strefie kości ogonowej 
Dodany drugi zawór umożliwia jeszcze 
łatwiejsze automatyczne dopasowanie 
do konturu ciała.
Poduszka  jest gotowa do użycia zaraz 
po wyciągnięciu z opakowania, odporna 
na deszcz i bardzo lekka.     

GOTOWA DO UŻYCIA

Ochrona skóry/ Działanie antyodleżynowe

Tłumienie wstrząsów & drgań 
Pozycjonowanie

Redystrybucja ciśnienia
Redukcja sił ścinających
Kontrola mikroklimatu

Boczna stabilizacja
Przednia stabilizacja
Zapobieganie zsuwaniu się
Możliwość dopasowania manualnego
Zwiększenie wytrzymałości 
Konserwacja & Bezpieczeństwo
Trwałość
Niezawodność
Funkcjonalność w przypadku 
niewłaściwego użycia
Łatwość konserwacji

Komfort
Niska waga
Umożliwia transfer
Dostępne rozmiary
Maks. waga użytkownika



 25  

Zamień twardą deskę klozetową na wygodne siedzisko

Paski do łatwego montażu na desce klozetowej

Wodoszczelna, co ułatwia czyszczenie i dezynfekcję

DANE TECHNICZNE
5 cm
350 grams
150 kg

DLA KOMFORTU W TOALECIE

Powierzchnia łatwo  zmywalna

Płaska komora
aby umożliwić niewielką 
regulację do kształtu 
deski sedesowej

Łatwo zapinana na 
desce klozetowej przy 
użyciu 2 pasków

ROZMIARY PODUSZEK
cm  cale
43x43 17x17
50x45 20x18
Rozmiary szerokść x głębokość

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU

N/A
N/A
N/A

Łatwość w utrzymaniu w czystości  
Funkcjonalność & Zastosowanie

Poduszka Vicair Liberty TC to poduszka 
na deskę sedesową, która zapewnia 
komfort i ochronę skóry podczas wizyt w 
toalecie. Jest idealna do stosowania, gdy 
kontrola jelit i pęcherza skutkuje 
dłuższą wizytą w toalecie. Poduszka jest 
łatwa w montażu: wystarczy 
przymocować  poduszkę do deski 
sedesowej. Dzięki dwóm dostępnym 
rozmiarom Liberty TC można montować 
na szerokiej gamie desek sedesowych. 
Szerokość Liberty TC można łatwo 
dopasować i oczywiście łatwo ją czyścić i 
dezynfekować.

GOTOWA DO UŻYCIA

Ochrona skóry/ Działanie antyodleżynowe
Redystrybucja ciśnienia

Tłumienie wstrząsów & drgań 
Pozycjonowanie

Redukcja sił ścinających
Kontrola mikroklimatu

Grubość
Średnia waga
Maks. waga użytkownika

Boczna stabilizacja
Przednia stabilizacja
Zapobieganie zsuwaniu się
Możliwość dopasowania manualnego
Zwiększenie wytrzymałości 
Konserwacja & Bezpieczeństwo
Trwałość
Niezawodność
Funkcjonalność w przypadku 
niewłaściwego użycia
Łatwość konserwacji

Komfort
Niska waga
Umożliwia transfer
Dostępne rozmiary
Maks. waga użytkownika



4
Najbardziej przyjazna 
dla użytkownika, 
wysokowydajna w 
ochronie skóry 
poduszka
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4

Wysoka skuteczność ochrony skóry przez równomierna redystrybucje ciśnienia

 Niewiarygodna łatwość używania

Wspiera miednicę i uda  gwarantując stabilną postawę siedzącą

DANE TECHNICZNE
Grubość 8 cm
Średnia waga 0,8 kg
Maxks. waga uzytkownika 250 kg
Temperatura prania 60°C max.

NAJBARDZIEJ PRZYJAZNA  I WYSOKOSKUTECZNA OCHRONY SKÓRY

4 identyczne komory

Bezpieczna w użyciu jakkolwiek się 
jej nie położy na wózku: góra = dół; 

lewa= prawa;  przód= tył.

ROZMIARY PODUSZEK
Dostępne 
Niedostępne

cale 16 17 18 19 20

CM 40 43 45 48 50

16 40

17 43

18 45

19 48

20 50

de
pt
h

width

Kolorowa wszywka 
rozpoznawcza W łatwy 
sposób identyfikuje ten 
sam rozmiar poduszki i 
pokrowca

DOSTĘPNE POKROWCE
Comfair Cover i  Incotec Cover.

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU

N/A

Poduszka Vicair 4 składa się z 4 
identycznych pojedynczych komór , 
które  dopasowywują się pod 
obciążeniem. Poduszka jest zawsze 
prawidłowo umieszczona na wózku, 
ponieważ jest symetryczna, wszystkie 
cztery boki mogą być z przodu lub z tyłu, 
nawet góra i spód są identyczne. Układ 
czterech komór został zaprojektowany 
tak, aby współpracować ze sobą, aby 
osiągnąć wyjątkową równowagę między 
komfortem, zachowaniem integralności 
skóry i podparciem miednicy. 4 
identyczne, niezależne komory 
pozwalają na niezawodne i prawidłowe 
umieszczenie na wózku. Poduszki i 
pokrowce Vicair 4 są oznaczone 
kolorową etykietką, ułatwia sprawdzenie 
czy poduszka i pokrowiec mają ten sam 
rozmiar. Jest to bardzo użyteczne w 
miejscach, w których jednocześnie 
używanych jest wiele poduszek, takich 
jak ośrodki opieki.

PLAN 
LECZENIA 
ODLEŻYN

ODDYCHALNOŚCI

TRWAŁY
KSZTAŁT

GOTOWA DO UŻYCIA

PRANIE W 
PRALCE

Ochrona skóry/ Działanie antyodleżynowe
Redystrybucja ciśnienia
Redukcja sił ścinających
Kontrola mikroklimatu
Tłumienie wstrząsów & drgań 
Pozycjonowanie
Boczna stabilizacja
Przednia stabilizacja
Zapobieganie zsuwaniu się
Możliwość dopasowania manualnego
Zwiększenie wytrzymałości 
Konserwacja & Bezpieczeństwo
Trwałość
Niezawodność
Funkcjonalność w przypadku 
niewłaściwego użycia
Łatwość konserwacji
Łatwość  utrzymania w czystości 
Funkcjonalność & Zastosowanie
Komfort
Niska waga
Umożliwia transfer
Dostępne rozmiary
Maks. waga użytkownika
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Ekstremalnie lekkie 

Łatwe w zastosowaniu 

Łatwe w instalacji

Regulowana wysokość,  
lepsze pozycjonowanie i 
komfort

Niewielkie wymagania 
konserwacyjne

VICAIR KATALOG 

MIĘKKIE OPARCIA
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Wspieranie różnych postaw

Podąża za krzywizną ludzkiego kręgosłupa 

Optymalna redystrybucja nacisku

DANE TECHNICZNE
Długość 36-60 cm
Średnia waga 975 grams
Max. waga użytkownika 150 kg
Temperatura prania 60°C max.
Utrata głębokości siedziska 3 cm

NAJLEPSZE WSPARCIE PLECÓW UŻYTKOWNIKÓW WÓZKÓW 
POZYCJONUJĄCYCH "TILT-IN-SPACE" ORAZ WÓZKÓW ELEKTRYCZNYCH

Dolne komory 
regulowane, wsparcie 
krzyża

Górne komory wspierają 
ramiona | Kształt komór 
zapewnia swobodę ruchów 
ramion

Wsparcie kręgosłupa  w 
razie potrzeby całkowite 
odciążenie

Wieowymiarowe 
wsparcie odcinka 
lędźwiowego

cale 14½ 14¾ 16 16½ 17 18 18½ 19 20 21½ 23 24

CM 36 37 40 41 43 45 46 48 50 54 58 60

14½ 36

15 38

16 40

17 43

18 45

19 48

20 50

20¾ 52

21½ 54

23 58

24 60

ROZMIARY PODUSZEK
Standard
Na zamówienie

dł
ug
oś
ć

szerokość

Wielopoziomowe 
wsparcie klatki 
piersiowej

DOSTĘPNE POKROWCE

Comfair Cover.

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU
Ochrona skóry/ Działanie antyodleżynowe

N/A

Doskonały rozkład ciśnienia, komfort 
oraz wsparcie sprawia , że  ta poduszka  
oparcia perfekcyjnie sprawdzi sie w 
wielu rożnych sytuacjach. Może być 
użyta z rożnymi typami oparć w 
wózkach typu tilt-in-space z regulowaną 
głębokością siedziska. Poduszkę można 
łatwo przymocować do twardego oparcia 
wózka za pomocą pasków z rzepami. 
Oparcie Vicair Multifunctional, można 
zamocować na oparciach z regulacją 
napięcia, takich jak Vicair Strap Back. 
Poduszka została zaprojektowana, aby 
wspierać pozycję wyprostowaną, 
tworząc dodatkowe wsparcie na odcinku 
lędźwiowo-piersiowym kręgosłupa. 
Automatycznie dopasowuje się również 
do konturów ciała. Poduszkę można 
regulować, aby zapewnić optymalne 
pozycjonowanie lub kontrolować 
ciśnienie.

PLAN 
LECZENIA 
ODLEŻYN

ODDYCHALNOŚCI

PRANIE W 
PRALCE

Redystrybucja ciśnienia
Redukcja sił ścinających
Kontrola mikroklimatu
Tłumienie wstrząsów & drgań 
Pozycjonowanie
Boczna stabilizacja
Przednia stabilizacja
Zapobieganie zsuwaniu się
Możliwość dopasowania 
manualnego

Zwiększenie wytrzymałości 
Konserwacja & Bezpieczeństwo

Trwałość
Niezawodność
Funkcjonalność w przypadku 
niewłaściwego użycia
Łatwość konserwacji

Łatwość  utrzymania w czystości 
Funkcjonalność & Zastosowanie
Komfort
Niska waga
Umożliwia transfer
Dostępne rozmiary
Maks. waga użytkownika
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Środkowa komora 
odciąża kręgosłup

Optymalne pozycjonowanie dzięki kombinacji komórek SmartCells i oparciu 

z pasami do regulacji napięcia

 Odciążenie kręgosłupa

Dynamiczne dopasowywanie sie do konturu użytkownika
DANE TECHNICZNE

Wysokość 32-56 cm
Średia waga 900 grams
Max. waga uzytkownika 150 kg
Utrata głębokości siedziska wózka 3 cm

OPTYMALNE POZYCJONOWANIE I WSPARCIE  
KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA MANUALNEGO WÓZKA

Komory wypełnione komórkami 
MartCell redystrybuują ciśnienie i 
pozycjonują

ROZMIARY PODUSZEK
Standard
Na zamówienie

cale 12 14 16 18 20

CM 30 35 40 45 50

12¾ 32

16 40

19 48

22½ 56

w
ys
ok
oś
ć

szerokość

DOSTĘPNE POKROWCE
Air Exchange Cover.

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU

N/A

Oparcie Vicair Anatomic jest bardzo 
komfortowym , uniwersalnym 
wsparciem pleców, które umozliwia 
optymalne pozycjonowanie i bardzo 
wydajną redystrybucję ciśnienia. Gotowa 
do użycia zaraz po zamontowaniu na 
wózku, dynamicznie dopasowuje się do 
konturów pleców użytkownika, ale także 
umożliwia dużą różnorodność 
indywidualnych ustawień. Regulacji 
można dokonywać, gdy użytkownik  
opiera się o poduszkę. Lekka poduszka 
jest używana w połączeniu z łatwym w 
montażu oparciem Vicair Strap i może 
być używana na wózkach bez płyty 
oparcia. Wyjątkowo odpowiednia do 
stosowania przy (ekstremalnych) 
deformacjach kręgosłupa. Poduszka 
Anatomic dopasowuje się do 
asymetrycznych kształtów ciała i 
zapewniają bezpieczeństwo i stabilność.

PLAN 
LECZENIA 
ODLEŻYN

ODDYCHALNOŚCI

PRANIE W 
PRALCE

Ochrona skóry/ Działanie antyodleżynowe
Redystrybucja ciśnienia

Redukcja sił ścinających
Kontrola mikroklimatu
Tłumienie wstrząsów & drgań 
Pozycjonowanie
Boczna stabilizacja
Przednia stabilizacja
Zapobieganie zsuwaniu się
Możliwość dopasowania 
manualnego
Zwiększenie wytrzymałości 
Konserwacja & Bezpieczeństwo
Trwałość
Niezawodność
Funkcjonalność w przypadku 
niewłaściwego użycia
Łatwość konserwacji

Łatwość  utrzymania w czystości 
Funkcjonalność & Zastosowanie
Komfort
Niska waga
Umożliwia transfer
Dostępne rozmiary
Maks. waga użytkownika

W Połączeniu z łatwym w 
instalacji oparciem z pasami do 
regulacji napięcia umożliwia 
lepsze pozycjonowanie i balans



 31  

Technologia wykorzystująca 
powietrze  w środku dla lepszego 
komfortu , wsparcia oraz 
redystrybucji ciśnienia

Łatwe do zastosowania na standardowych (składanych) wózkach 

Automatycznie dopasowuje sie do zmian, łącznie z odchylaniem oparcia wózka 

Doskonałe wsparcie dla użytkowników z bólem pleców

DANE TECHNICZNE
45 cm

350 grams
150 kg

3 cm

ROZMIARY PODUSZEK
Dostępna w  3 rozmiarach. Podane  cm/cale 
to minimalna-maksymalna odległość 
między rurkami oparcia wózka.

DOSKONAŁE DLA UŻYTKOWNIKÓW WÓZKÓW MANUALNYCH Z BÓLEM PLECÓW

cm  cale
LBS/1 36-40 14¼ - 16
LBS/2 40-44 16 - 17½
LBS/3 44-48 17½ - 19

DOSTĘPNE POKROWCE
Comfair Cover.

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU

N/A

N/A

Poduszka oparcia Vicair Liberty zmieni 
twój wózek ze standardowego w 
niezwykle wygodny.  W połączeniu z 
oparciem z pasami do regulacji napięcia, 
poduszka zapewnia doskonałą ulgę w 
bólu oraz delikatnie śledzi i wspiera 
anomalie dotyczące postawy i zmian 
anatomicznych. Ta niezwykle lekka 
poduszka oparcia jest łatwa w 
transporcie, ponieważ wózek można 
złożyć razem z poduszką. 
Proste rozwiązanie zapewniające 
komfort i wsparcie.

GOTOWA DO UŻYCIA

W Połączeniu z łatwym w 
instalacji oparciem z pasami do 
regulacji napięcia umożliwia 
lepsze pozycjonowanie i balans

Wysokość
Średia waga
Max. waga uzytkownika
Utrata głębokości siedziska wózka

Ochrona skóry/ Działanie antyodleżynowe
Redystrybucja ciśnienia

Redukcja sił ścinających
Kontrola mikroklimatu
Tłumienie wstrząsów & drgań 
Pozycjonowanie
Boczna stabilizacja
Przednia stabilizacja
Zapobieganie zsuwaniu się
Możliwość dopasowania 
manualnego
Zwiększenie wytrzymałości 
Konserwacja & Bezpieczeństwo
Trwałość
Niezawodność
Funkcjonalność w przypadku 
niewłaściwego użycia
Łatwość konserwacji

Łatwość  utrzymania w czystości 
Funkcjonalność & Zastosowanie
Komfort
Niska waga
Umożliwia transfer
Dostępne rozmiary
Maks. waga użytkownika
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Uśmierzanie bólu, redukcja stresu, 
zmniejszenie ryzyka paratonii, 
zapobieganie odleżynom/wrzodom i 
doskonały w planach leczenia odleżyn 
do IV stopnia (potwierdzone klinicznie). 
To tylko kilka przykładów 
natychmiastowej ulgi, jaką daje materac 
Vicair 415. Konstrukcja zapewnia 
optymalną redystrybucję ciśnienia, 
redukcję sił ścinających, optymalne 
zanurzenie i otoczenie ciała, stabilne, a 
jednocześnie wygodne pozycjonowanie. 
Jest idealny w sytuacjach, w których 
przeciwwskazaniem jest naprzemienne 
ciśnienie (np. osteoporoza, guzy kości). 
Komórki Vicair SmartCell wypełnione 
powietrzem powodują, że materac 
Vicair  415 jest wyjątkowo lekki i nie 
wymaga zasilania elektrycznego co jest 
znakomitą alternatywą do innych 
materacy zmiennociśnieniowych. 
Materac Vicair 415 nie wymaga 
konserwacji i jest wyposażony w 
oddychający, wodoodporny pokrowiec. 
Może być stosowany na dowolnym typie 
ramy łóżka. 

DANE TECHNICZNE
Grubość 15 cm
średnia waga 10 kg
Max. waga użytkownika 250 kg

Kombinacja warstwy środkowej i pokrowca 
na materac o niskim współczynniku tarcia, 
aby zminimalizować siły ścinające i 
zoptymalizować zanurzenie

36 komór wypełnionych 
dynamicznymi komórkami  SmartCell 
wypełnionych powietrzem

OPTYMALNY KOMFORT LEŻENIA

Podwójne oczka w  4 rogach materaca , do luźnego 
przymocowania prześcieradła.  chroni przed efektem 
"hamaka"

Cale 27 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

CM 68 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

56 140

72 180

74 185

76 190

78 195

80 200

82 205

84 210

86 215

88 220

ROZMIARY MATERACA
Standard
Na zamówienie Nie dostępne

szerokość

dł
ug
os
ć

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU

Optymalna redystrybucja ciśnienia 

Ulga w odczuwaniu bólu

Idealny dla osób unieruchomionych

Resuscytację krążeniowo-oddechową 
można wykonać u pacjenta
bez użycia deski. Materac standardowy 
jest łatwy do dostosowania do 
specyficznych potrzeb użytkownika. 
Niestandardowe kształty i rozmiary 
dostępne są na zamówienie.

MATERAC

PLAN 
LECZENIA 
ODLEŻYN

GOTOWY DO UŻYCIA

Ochrona skóry/ Działanie antyodleżynowe
Redystrybucja ciśnienia

Redukcja sił ścinających
Kontrola mikroklimatu
Tłumienie wstrząsów & drgań 
Pozycjonowanie
Trwałość
Niezawodność
Funkcjonalność w przypadku 
niewłaściwego użycia
Łatwość konserwacji

Łatwość  utrzymania w czystości 
Funkcjonalność & Zastosowanie
Komfort
Niska waga
Umożliwia transfer
Dostępne rozmiary
Maks. waga użytkownika
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NIESTANDARDOWE 
NIEOGRANICZONE 
MOŻLIWOŚCI

Medycy często pracują ze złożonymi przypadkami w zakresie 
siedzenia i pozycjonowania. Generalnie nasze poduszki Vicair 
Adjuster O2 i Vector O2 są w stanie zaoferować rozwiązanie 
dla większości przypadków, ale czasami konieczne jest 
zastosowanie rozwiązania, które jest niestandardowe dla 
użytkownika. W takich sytuacjach VICAIR jest w stanie 
stworzyć poduszki siedziska i oparcia na indywidualne 
zamówienie.

Od 1993 roku Vicair tworzy również poduszki przeznaczone 
specjalnie dla pacjentów ze złożonymi niepełnosprawnościami 
lub o specyficznych kszt ałt ach ciała. Elastyczność technologii 
Vicair, opartej na komórkach powietrznych SmartCells, 
sprawia, że   jest to stosunkowo łatwe. Nasz dział R&D składa 
się z lekarza, fizjoterapeuty i projektanta produktu.

Zapytanie o produkt Vicair na indywidualne zamówienie jest 
zazwyczaj składane przez jednego ze specjalistów 
produktowych naszych dystrybutorów, którzy ściśle 
współpracują z lekarzem w procesie zamawiania.

Na początku niestandardowy przypadek  jest dyskutowany w 
gronie projektantów  działu R&D firmy Vicair .  Na bazie opisu  
medycznego i potrzeb klienta, dział R&D jest może przystąpić 
do projektowania produktu i wykonania rysunku 3D. 
Następnie rysunek 3D poddawany jest dyskusji  ze specjalistą 
do spraw produktu oraz praktykiem medycznym (lekarz , 
rehabilitant, fizjoterapeuta). Po zaakceptowaniu projektu 
następuje proces wykonania. Vicair posiada swoje własne 
studio projektowe, dlatego w ciągu kilku tygodni poduszka 
Vicair na specjalne zamówienie jest gotowa do wysłania. 
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JAKOŚĆ 
GWARANCJA 
ISO

JAKOŚĆ 
Vicair zajmuje się opracowywaniem i produkcją produktów, 
które pozytywnie wpływają na codzienny komfort użytkownika 
wózka, oferując mu jak największą ochronę skóry i swobodę 
ruchów.

Oczekujemy, że nasze produkty będą bardzo wysokiej jakości, 
aby zapewnić niezawodne i bezpieczne użytkowanie. Podczas 
produkcji wszystkie procedury i procesy są wykonywane 
zgodnie z dokumentacją w naszym systemie zarządzania 
jakością, w którym wdrożyliśmy obowiązujące normy ISO i 
przepisy dotyczące CE.

GARANCJA
Vicair oferuje ograniczoną gwarancję na wady wykonania i 
materiałów na okres 24 miesięcy (dla materacy 5 lat) od 
pierwotnej daty zakupu, pod warunkiem normalnego 
użytkowania. Wszelkie uszkodzenia wynikające z 
nieprawidłowego użytkowania lub spowodowane niewłaściwą 
obsługą, czyszczeniem lub zaniedbaniem są wyłączone z 
niniejszej gwarancji. W przypadku wystąpienia wady 
materiałowej lub wykonania w ciągu 24 miesięcy (w przypadku 
materacy w ciągu 5 lat) od pierwotnej daty zakupu, firma Vicair 
według własnego uznania bezpłatnie naprawi lub wymieni 
produkt. Pokrowce na poduszkę nie są objęta niniejszą 
gwarancją. Najnowsza generacja komórek powietrznych 
Vicair SmartCells (szara z czarnym nadrukiem logo) jest 
objęta dożywotnią gwarancją.

Środki zaradcze zastosowane z tytułu roszczeń gwarancji 
zawarte w niniejszym dokumencie ograniczają się do naprawy 
lub wymiany produktu. W żadnym wypadku odszkodowanie z 
tytułu roszczenia jakiejkolwiek gwarancji nie obejmuje 
żadnych szkód pośrednich ani nie może przekraczać kosztów 
sprzedanych towarów niezgodnych z wymaganiami.

Certyfikat ISO 
Vicair posiada certyfikat  ISO 13485. Oznacza to, że posiada 
kompleksowy system zarządzania jakością w zakresie 
projektowania i produkcji wyrobów medycznych.

MDR 
26 maja 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie 
dotyczące urządzeń medycznych (MDR), czyli zbiór przepisów 
regulujących produkcję i dystrybucję wyrobów medycznych  w 
Europie. MDR jest obowiązkowy dla firm produkujących 
wyroby medyczne, które chcą sprzedawać swoje produkty na 
rynku europejskim.
W Vicair pracujemy z systemami, procesami i dokumentami 
zgodnymi z MDR, aby stale monitorować bezpieczeństwo i 
wydajność naszych produktów.

LIFETIME
WARRANTY

LIFETIME
WARRANTY

DOŻYWOTNIA
GWARANCJA
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