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Modulaire oplossingen voor persoonlijke 
verzorging

Ocean
Ergo Familie



Ocean 
Ergo Familie

Ontworpen vanuit het 
gebruikersperspectief om de 
veiligheid, onhafhankelijkheid en 
het zitcomfort te verbeteren.

Persoonlijke verzorging is een belangrijk onderdeel 

van iemands leven en welzijn. De Aquatec Ocean 

Ergo douche-/toiletstoelen zijn ontworpen met 

zitcomfort, onafhankelijkheid en veiligheid als 

uitgangspunten. Gebaseerd op het bekende Aquatec 

Ocean assortiment, omvat de Ocean Ergo Familie een 

reeks nieuwe functies, ontworpen om persoonlijke 

zorgactiviteiten voor zowel de gebruiker als de 

verzorger, te vergemakkelijken. 

Veiligheid, onafhankelijkheid en zitcomfort
Een nieuw voorgevormd zitting is ontwikkeld om een 

rechtopstaande en stabiele zitpositie te bevorderen, 

waardoor een algeheel zitcomfort wordt bevorderd.

Eenvoudig manoeuvreren en passend boven toilet
Verbeterde stabiliteit aan de voorkant van de 

toiletstoel zorgt voor extra veiligheid en stevigheid. 

Bovendien maakt de geoptimaliseerde wielbasis het 

nog eenvoudiger voor een verzorger om de stoel 

in kleine ruimtes te manoeuvreren en zorgt hij voor 

een betere pasvorm boven reguliere toiletten voor 

onafhankelijk toiletgebruik. 

Modulair en flexibel design
Het modulaire design van de Ocean Ergo Familie 

zorgt ervoor dat de stoelen kunnen worden 

aangepast aan een breed scala gebruikersbehoeften 

door enkele eenvoudige aanpassingen aan te 

brengen, of door eenvoudig te monteren, kant-en-

klare accessoires toe te voegen.

   Stabiel, roestvrijstalen frame

   Machinewasbare spanbandenrug met quick-release gespen

   Eenvoudig demonteerbaar voor transport en opslag

   Ergonomische zitting voor betere toiletgang

ANDERE kenmerken:
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Meer  
aanpassingen  

    Eenvoudige 

hoogteinstelling van 

zitting, voetsteunen en 

armleggers

Innovatieve 
ergonomische 
stoel

   Het speciale design 

stimuleert een goede 

rechtop zittende positie 

voor betere toiletgang 

en onafhankelijkheid

Uiterst 
stabiel  

   Verbeterde stabiliteit 

aan de voorkant 

voor extra veiligheid 

en zekerheid

Compact en 
eenvoud in 
gebruik 

   Een geoptimaliseerde 

wielbasis maakt het 

gemakkelijk om te 

manoeuvreren in kleine 

ruimtes

 KENMERKEN NIEUWE



Ocean Ergo VIP en Ocean Ergo Dual VIP

   Beide modellen hebben een zitkanteling met een hellingshoek van 

-5 - 40° en een slim gewichtverschuivingsmechanisme dat zorgt voor 

optimale stabiliteit op een kleine basis. De Ocean Dual VIP heeft een 

extra rugkanteling met een hellingshoek van 5 -35°.

Kantelbare modellen:

Met het uitgebreide assortiment accessoires sluit de douche-/toiletstoel aan bij de 
individuele behoeften van de gebruiker.

Bekijk het volledige assortiment accessoires op www.invacare.nl 

Positionering Veiligheid Toiletbezoek Zit- en rugleuningen

Eenvoudig aanpasbaar

   Gebaseerd op drukpunten bij het zitten

   Een zitkanteling met een hellingshoek van 5° positioneert de knieën in een 

natuurlijke hurkhouding bij de toiletgang

   De transfersteunen aan de voorzijde stellen de gebruiker in staat zich in een 

comfortabele positie te plaatsen

NIEUW Voorgevormde, ergonomische zitting



Maak kennis met de  
Ocean Ergo Familie

Van een standaard model tot een model met een rug- en 
zitkantelverstelling, maak kennis met het flexibele assortiment 
douche-/toiletstoelen welke oplossingen biedt voor een breed 
scala aan gebruikersbehoeften. 

Ocean 
Ergo Familie

Kantel- 
verstelbaar 

model

Verrijdbaar 
model

Kantel- 
verstelbaar 
model met 

hoekverstelbare 
rug

Zelfrijder 
model

Plus-size 
verrijdbaar 

model. Met max. 
gebruikers- 
gewicht van  

180 kg

Plus-size 
zelfrijder model. 

Met max. 
gebruikers- 
gewicht van  

180 kg

Ocean 24” 
Ergo XL   

Ocean  
VIP Ergo   

Ocean Dual 
VIP Ergo   

Ocean 
Ergo XL   

Ocean 
Ergo   

Ocean 24” 
Ergo   



kg

C1 475 - 600 mm

C2 533 - 658 mm

Technische gegevens 

Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op onze 

website.

Zithoogte Zitbreedte Zitdiepte Totale breedte Totale diepte Afmetingen en 
gewicht 

Ocean Ergo 475-600 mm 480 mm 480 mm 565 mm 905 mm 475 - 600 mm

Ocean Ergo XL 475-600 mm 480 mm 480 mm 645 mm 905 mm -

Ocean 24” Ergo 475-600 mm 480 mm 480 mm 670 mm 1050 mm 475 - 600 mm

Ocean 24” Ergo XL 475-600 mm 480 mm 480 mm 670 mm 1050 mm -

Ocean VIP Ergo 475-600 mm 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 475 - 600 mm

Ocean Dual VIP Ergo 475-600 mm 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 475 - 600 mm

Afmetingen en 
gewicht 

Breedte tussen 
armleunin-

gen  

Hellingshoek 
zit 

Hellingshoek 
rug 

Gewicht Max. gebrui- 
kersgewicht 

Ocean Ergo 533 - 658 mm 455 mm - - 17 kg 150 kg

Ocean Ergo XL - 535 mm - - 18 kg 180 kg

Ocean 24” Ergo 533 - 658 mm 455 mm - - 23 kg 150 kg

Ocean 24” Ergo XL - 535 mm - - 24 kg 180 kg

Ocean VIP Ergo 533 - 658 mm 455 mm -5° - 40° - 23,5 kg 150 kg

Ocean Dual VIP Ergo 533 - 658 mm 455 mm -5° - 40° 5°- 35° 28,3 kg 150 kg

Framekleur Regelgeving 

White
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