
Aquatec® Ocean, Ocean XL, 
Ocean Vip, Ocean Vip XL, 
Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip 

Aquatec® Ocean suihku- ja wc-tuolisarjastä löydät laadukkaat mallit pienillä 
pyörillä, kelauspyörillä, kallistettavalla ja sähköisesti kallistettavalla istuimella
sekä mallit XL -kokoisille käyttäjille. − Oikeat mallit kaikkiin käyttötarpeisiin.

 OceanAquatec ®

TÜV hyväksytty

Täyttää
IEC 60601-2-52
vaatimukset



Ocean -suihkutuoli pienillä pyörillä

Ocean 24” kelauspyörillä
Itsekelattava malli 24” pyörillä. 
sis. kelauspyörien pikalukitus-
akselit ja neljä pyörää.

Istuinkorkeuden säätö
Yksilöllisesti säädettävän 
istuinkorkeuden säätöön 
ei tarvita työkaluja.

Korroosiosuojattu
Vakaa ja tukeva runko on 
korroosion kestävää 
ruostumatonta terästä.

Ocean XL
Leveämpi käsitukien väli ja 
maksimikuormitus 180 kg 
saakka.

Ominaisuudet

Voidaan purkaa osiin
Helppo purkaa ja koota 
kuljetusta varten tai esim. 
matkalle mukaan.

Aquatec Ocean

• Tukeva runko ruostumatonta terästä

•  Yksilöllisesti säädettävä istuinkorkeus: 
ilman työkaluja.

• Konepestävä, säädettävä selkäosa 
  pikalukituksella, voidaan säätää käyttäjän 
  tarpeiden mukaan.

• Tilaa säästävä työntötanko mahdollistaa   
  optimaalisen asemoinnin wc-istuimen   
  päälle.

• Ergonomiset, ylöskääntyvät käsituet 
   voidaan säätää kahdelle eri korkeudelle. 

• Korkeussäädettävät, irrotettavat ja sivulle
   kääntyvät jalkatuet mahdollistavat helpot 
   siirtymiset.

• Sivulle taittuvat, teksturoidut jalkalaudat 
   ja kantaremmit auttavat pitämään yllä 
  turvallisen asennon.

Ocean suihkutuoli on saatavana 
seuraavilla eri kokoonpanoilla:

• Standardi malli pienillä pyörillä.

• Itsekelattava malli 24” kelauspyörillä,  
  sis. pikalukitusakselit ja neljä pyörää.

• XL malli pienillä pyörillä.
  (180 kg max.kuormitus ja  
  leveämpi käsitukien väli).

• Kaikki mallit voidaan varustaa 
   jälkikäteen  24” kelauspyörillä 
   ja/tai XL -malliksi.



Aquatec Ocean Vip

Ominaisuudet

Istuimen kallistus (tiltti)
Istuinkulma 0°- 35° 
taaksepäin.

Päätuki
Korkeus- ja syvyyssää-
dettävä päätuki vakiona.

Suuntalukitus
Helppo käyttöiset jarrut 3 
pyörässä, 1 pyörä on varus-
tettu suuntalukituksella, joka 
helpottaa tuolin työntämistä 
suorassa.

Istuinkorkeuden säätö
3 portaiseen istuinkorkeuden 
säätöön ei tarvita työkaluja.

Ocean Vip - kallistettava suihkutuoli

•  Tukeva runko ruostumatonta terästä

•  Yksilöllisesti säädettävä istuimen 
   kallistus (kallistuskulma 0°- 35°)

• Kaasujousi ruostumatonta terästä

• Erittäin vakaa jopa äärimmäisessä 
   kallistusasennossa

• 3 portainen istuinkorkeudensäätö 
   ilman työkaluja
• Erittäin mukava, ergonomisesti 
   muotoiltu istuin

• Konepestävä, säädettävä selkäosa 
  pikalukituksella, voidaan säätää käyttäjän 
  tarpeiden mukaan.

Ocean Vip suihkutuoli on saatavana 
seuraavilla eri kokoonpanoilla:

• Standardi malli pienillä pyörillä.

• Standardi malli pienillä pyörillä ja 
   alusastian pidikkeellä

• Standardi malli pienillä pyörillä, alus-
  astian pidikkeellä ja pehmeällä istuimella

• XL malli 150 kg, pienillä pyörillä 
  (leveämpi käsitukien väli)

•  Ocean Vip voidaan jälkikäteen 
   varustaa XL käsituilla.



Ominaisuudet

Aquatec Ocean Dual Vip

Istuin 0°    Selkäosa 25°                Istuinkallistus 35°, selkäosan kallistus 50°  

Kaatumisesteet vakiona

Ocean Dual Vip -kallistettava suihkutuoli 
istuimen ja selkäosan kallistuksella

•  Yksilöllisesti säädettävä istuimen 
    kallistus (kallistuskulma 0°- 35°)

•  2 lisäkaasujousta selkäosan kallista-
   miseksi (kallistuskulma 10°- 50°) 
   ruostumatonta terästä

•  Kaksi kallistusvipua turvalukituksella 
   selkäosan ja istuimen kallistamiseksi

•  Erittäin vakaa jopa äärimmäisessä kallis-
   tusasennossa sis. kaatumisesteet

•  Konepestävä, säädettävä selkäosa 
    pikalukituksella, voidaan säätää käyttäjän 
    tarpeiden mukaan.

Ocean Dual-Vip suihkutuoli on saata-
vana seuraavilla eri kokoonpanoilla:

• Standardi malli pienillä pyörillä.

• Ocean Vipiin voidaan jälkiasentaa 
  Ocean Dual Vipin kallistettava selkäosa  
  ja kaatumisesteet

• Ocean Dual Vipiin voidaan 
  jälkiasentaa XL käsituet



Aquatec Ocean E-Vip

Ominaisuudet

Sähköinen korkeudensäätö 
ja -kallistus
Maksimaalinen kallistuskulma 
ja maksimimaalinen istuinkor-
keuden säätö.

Akkukotelo
Irrotettava akkukotelo.

Käsiohjain
Helppokäyttöinen käsiohjain.

Ocean E-Vip - sähkötoimisesti kallistettava suihkutuoli

• Portaattomasti sähkösäädettävä istuin-
   korkeus 500-1050 mm välillä

• Sähkösäädettävä istuinkulma  
   (kallistuskulma -5°-35°)

•  Erittäin vakaa jopa äärimmäisessä 
    kallistusasennossa ja korkeimmalla   
    istuinkorkeudella

• Helppokäyttöinen käsiohjain istuinkor-
  keuden ja istuinkulman säätämiseen 
   (vain 4 nappia)

•  Koteloidut elektroniikkaosat: 
   turvallinen käyttää myös suihkussa

• Koko tuoli on konepestävä jopa 
   +85 °C:ssa!

 • Helposti ladattava, irrotettava akkukotelo

Ocean E-Vip suihkutuoli on saatavana 
seuraavilla eri kokoonpanoilla:

• Standardi malli pienillä pyörillä.

• Ocean E-Vipiin voidaan asentaa    
   jälkiasentaa XL käsituet



Lisävarusteet

Pehmeä Universal istuin
1526032: Yhtenäinen istuin

Special Soft -istuin
Ergonominen, extra pehmeä
istuin, teksturoitu pinta 
1531259: sopii malleihin 
Ocean / Ocean XL / Vip / 
Vip XL / Dual Vip 

Käännettävä Soft -istuin
Hygienia-aukko voidaan 
asentaa 4 eri suuntaan. Help-
po asennus ilman työkaluja.
1544469: sopii malleihin 
Ocean / Vip / Dual Vip

Turvatanko
Antaa lisäturvaa. Pehmeä 
pehmuste. helppo asentaa.
10167-10: pituus: 540 mm
XL malleihin: 1470078:
pituus: 620 mm

Turvavyöt
Takaa turvallisen asennon. 
Yksilöllisesti säädettävät. 
Helppo asentaa. Konepestävä. 
1470081: rintavyö, harmaa 
1470082: lantiovyö, harmaa

Käsitukien lukitus
Käsitukien lukitsemiseen.
1470077: sopii kaikkiin 
malleihin.

XL selkäosa
Lisää käsitukien välistä leveyttä 
80 mm. Asennussarja Ocean: 
1534979 SN14551780 saakka. 
1558847 SN14551781 eteenpäin.

Kova selkäosa
Ergonomisesti muotoiltu 
kiinteä, kova selkäosa on 
helppo puhdistaa ja kuivata.
1575299 sopii malleihin 
Ocean / Vip / Dual Vip / E-Vip.

Pehmeä selkäosan tyyny
Antaa lisämukavuutta ja tukea 
- sopii myös pienille käyttäjille 
ja nuorille aikuisille.
1558769: sopii kaikkiin malleihin.

Leveät XL käsituet
Lisää leveyttä käsitukien väliin 
40 mm kummallekin puolelle. 
Jälkiasennussarja 1470086: 
Vip/ Dual Vip / E-Vip (pari).

24” kelauspyörät (setti) 
Sis. jarrut ja pikakiinnitysnavat.
16379: sopii malliin Ocean.

Reisi- ja amputaatiotuki
Pehmustettu, korkeus- ja 
kulmasäädettävä. Sopii kaikkiin 
malleihin.
1556894: vasen
1556893: oikea



Lisävarusteet

Valmistaja:Invacare Rea AB  
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi
p. +46 476 535 00

Pehmeä Soft -istuin
key hole -hygienia-aukolla
16341:Ocean / Ocean XL / E-Vip
1470075: Vip / Vip XL / Dual Vip.

Pehmeä Soft -istuin
pienellä ovaalin muotoisella
hygienia-aukolla
16342: sopii kaikkiin malleihin.

Roiskesuoja
16511: Yksinkertainen snap-
on -roiskesuoja key hole 
-muotoiseen Soft-istuimeen.

Reisituki lisäjalkatuella
Pehmustettu, korkeus- ja kul-
masäädettävä. sis. lisäjalkatu-
en. Sopii kaikkiin malleihin.
1546705: vasen
1546439: oikea

Lateraali vartalotuki
Lisää sivuttaistukea istuma-
asentoon. Leveys- ja korkeus-
säädettävä – sopii myös pienille 
käyttäjille ja nuorille aikuisille. 
1535077: Sopii kaikkiin mallei-
hin.

Ergonominen päätuenpidike 
Lisää turvallisuutta ja käyttö-
mukavuutta. Useita säätö-
asentoja (ei sis. pehmustetta). 
1531613: sopii malleihin 
Vip / Dual Vip / E-Vip.

Pää-/niskatuki (kuvassa niskatuki)
1531465: Päätuki 
1531608: Niskatuki 
sopii malleihin Vip / Vip XL / 
Dual Vip / E-Vip

Kaatumiseste eteen
Antaa lisäturvallisuutta
1535936: sopii malleihin 
Vip / Vip XL / Dual Vip

Alusastia
Pituus: 460 mm. sis. kahva ja kansi 
10230: Alusastia, sopii kaikkiin malleihin. 
1541289: Alusastian kansi
1527985 Alusastianpidike Ocean / Ocean XL 
1470076: Alusastianpidike Vip / Vip XL / Dual Vip
1471233  Alusastianpidike E-Vip

Soft -istuimen täytepala
key hole -hygienia-aukkoon
16343 :sopii kaikkiin malleihin.



Patamäenkatu 5
33900 Tampere

09 350 76 310 
info@campmobility.fi

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot


