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Soluções modulares para o banho
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 Ocean Ergo



Família  

Ocean Ergo 

Desenvolvida a pensar no 
utilizador de forma a aumentar 
a independência, segurança e 
flexibilidade. 

Os cuidados de higiene pessoal são atividades que 

requerem maior privacidade e são imprescindíveis 

para o bem-estar das pessoas. A família de cadeiras 

de rodas de banho Aquatec Ocean Ergo foi 

desenvolvida a pensar no conforto, independência e 

dignidade do utilizador. Baseada na já reconhecida 

gama Aquatec Ocean, a família Ocean Ergo apresenta 

novas características, desenvolvidas para tornar as 

atividades de higiene pessoal mais fáceis tanto para o 

utilizador como para o cuidador.

Segurança, independência e dignidade
O novo contorno da superfície de assento foi 

desenvolvido para encorajar uma posição de sentado 

mais direita e estável, promovendo a independência 

do utilizador e o conforto a nível geral. A estabilidade 

melhorada na parte frontal oferece aos utilizadores 

segurança adicional quando sentados na cadeira. 

Além disso, a distância entre os eixos das rodas 

otimizada torna mais fácil a manobrabilidade da 

cadeira em espaços reduzidos, bem como permite 

a entrada em casas de banho standard para uso 

independente. 

Design modular e flexível
O design modular da família Ocean Ergo faz com que 

as cadeiras se adaptem a variadas necessidades de 

utilização ao ser multi-ajustável, e com a possibilidade 

de ser aplicado um vasto leque de acessórios para 

necessidades específicas.  

   Chassi regulável e estável, em aço inoxidável  

   Encosto regulável em tensão, lavável à máquina, com fivelas de 

abertura e fecho rápido

  Encosto rígido fácil de higienizar e secar (disponível como opção)

  Fácil de desmontar para transporte e arrumação

OUTRAS características incluem:



Fornecida de série com um 

rodízio direcional que facilita 

a condução da cadeira. 

Recortes no assento 
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2
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Melhor 
adaptabilidade  

    Com mais possibilidades 

de ajuste em altura 

dos apoios de pernas e 

apoios de braços.

Unidade de assento 
ergonómica 

   Design baseado no feed 
back dos utilizadores : 
oferece uma posição sentada 
mais direita aumentando 
o equilíbrio, minimizando 
o deslize anterior e 
maximizando o conforto e 
independência.

Extrema- 
mente 
estável  

   Estabilidade 

aumentada na 

parte frontal.

Compacta e 
fácil de usar 

   A base das rodas 

otimizada torna-a fácil 

de manobrar em espaços 

reduzidos.

CARACTERÍSTICASNOVAS



Invacare Aquatec Ocean Ergo Vip 

   A Ocean Ergo Vip  oferece -5º a +40º de basculação da unidade 

de assento através de um mecanismo inteligente que minimiza a 

instabilidade e que assegura um posicionamento otimizado.

Uma versão com basculação

Estão disponíveis vários acessórios para otimizar o posicionamento, maximizar a 
segurança e o conforto durante todas as atividades realizadas na casa de banho, com 
a cadeira Ocean Ergo, que seja ao utilizá-la como cadeira de duche no polibã ou como 
cadeira sanitária munidad de aparadeira ou diretamente sobre o vaso sanitário. 

Consulte a gama completa de acessórios online em www.invacare.pt

Posicionamento Segurança Higiene Conforto

Altamente personalizável 

   O assento foi desenvolvido baseado no feed-back de utilizadores que procuram mais 

autonomia e conforto na realização da higiene pessoal.

   A inclinação positiva a 5º do assento coloca o utilizador numa posição favorecida (squat), 

quando a cadeira é utilizada como cadeira sanitária com a aparadeira montada ou 

diretamente sobre o vaso sanitário. 

   Os recortes do assento na parte frontal ajudam o utilizador a posicionar da melhor forma 

as mãos aquando do processo de reposicionamento ou transferência.

NOVO Contorno ergonómico da unidade de assento



* Transformável na versão de transito : as rodas 24” são de extração fácil ficando a cadeira sobre os 4 rodízios

Versão 4 rodízios 
(um rodízio 

direcional), com 
basculação da 

unidade de assento 
e apoio de cabeça. 

Fornecida com 
encosto regulável 

em tensão. Encosto 
rígido disponível 

como opção. Com 
capacidade de peso 

até 150 kg.  

Versão 4 rodízios 
(um rodízio 
direcional). 

Fornecida com 
encosto regulável 

em tensão. 
Encosto rígido 

disponível como 
opção. Com 

capacidade de 
peso até 150 kg. 

Versão rodas 
traseiras de auto 
propulsão (24”). 
Fornecida com 

encosto regulável 
em tensão. Encosto 

rígido disponível 
como opção. 

 Com capacidade 
de peso até 150 kg.

Versão bariátrica, 
largura entre 

braços aumentada,  
4 rodízios (um 

rodízio direcional). 
Fornecida com 

encosto regulável 
em tensão. Com 
capacidade de 

peso até 180 kg. 

Versão bariátrica, 
largura 

entre braços 
aumentada,  rodas 
traseiras de auto 
propulsão (24”). 
Fornecida com 

encosto regulável 
em tensão. Com 
capacidade de 

peso até 180 kg. 

Ocean 24” *
Ergo XL   

Ocean  
Ergo Vip    

Ocean 
Ergo XL   

Ocean 
Ergo   

Ocean 24” *
Ergo   

Apresentamos a 
família Ocean Ergo
Desde uma versão standard de trânsito com 4 rodízios, até 
à versão com basculação de assento conheça a gama de 
cadeiras de banho e sanitárias que respondem a múltiplas 
necessidades.

Família 
Ocean Ergo



kg

Dados técnicos 

Para mais informações pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor 

visite o site da Invacare Portugal.

Largura do  
assento 

Profundidade do 
assento 

Largura total Profundidade 
total 

Largura entre apoi-
os de braços  

Ocean Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 905 mm 455 mm

Ocean Ergo XL 480 mm 480 mm 645 mm 905 mm 535 mm

Ocean 24” Ergo 480 mm 480 mm 670 mm 1050 mm 455 mm

Ocean 24” Ergo XL 480 mm 480 mm 670 mm 1050 mm 535 mm

Ocean Ergo Vip 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 455 mm

Basculação do 
assento 

Ajustável em 
altura  

Peso Peso máx. utilizador 

Ocean Ergo - 475 - 600 mm 17 kg 150 kg

Ocean Ergo XL - 475 - 600 mm 18 kg 180 kg

Ocean 24” Ergo - 475 - 600 mm 23 kg 150 kg

Ocean 24” Ergo XL - 475 - 600 mm 24 kg 180 kg

Ocean Ergo Vip -5° - +40° 475 - 600 mm 23.5 kg 150 kg

Cor do chassis Dados regulamentares 
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