HYGIËNE- EN WELLNESSOPLOSSINGEN VAN ARJO

Aangepast en geassisteerd
baden en douchen

Geassisteerd
baden en
douchen
Arjo heeft hygiëne- en wellnessoplossingen
geïntegreerd om u in staat te stellen uw
bewoners en zorgvragers een aangepaste
beleving te geven die het welzijn en de
efficiëntie in uw zorgomgeving verbeteren.

Voldoen aan de behoeften van bewoners en zorgvragers
in de acute en langdurige zorg brengt substantiële uitdagingen
met zich mee. Van alle transfertaken wordt de hygiënische
zorg als het meest risicovol gezien.
Bij Arjo geloven we dat baden en douchen het welzijn
moeten bevorderen en de kwaliteit van leven van bewoners
en zorgvragers verbeteren. Onze oplossingen zijn specifiek
ontworpen om u te helpen persoonlijke zorg te geven die
het welzijn van uw bewoners en zorgvragers bevordert
en veilig en productief is voor zorgverleners.

• Voer uw dagelijkse
verzorgingstaken efficiënt
en ergonomisch uit
• Bevorder een waardige
beleving en het welzijn van
uw zorgvrager/bewoner
• Beantwoordt aan een breed
scala aan behoeften van
bewoners en zorgvragers
• Bestemd voor gebruik door
één zorgverlener
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De Mobiliteitswijzer

™

Begrip van de unieke behoeften van individuele
bewoners en zorgvragers is belangrijk voor
kwalitatieve hygiëne- en wellnesszorg.
Onze Mobiliteitswijzer™ is een analyse-instrument dat
u helpt de juiste hygiëne-oplossing te vinden afhankelijk
van het specifieke mobiliteitsniveau van een bewoner
of zorgvrager en van hun persoonlijke voorkeur.
Zie de onderstaande schaalverdeling.

Albert

Barbara

Carl

Ambulant en onafhankelijk.

Kan zichzelf tot op zekere hoogte
verzorgen en ondersteunen.

Rolstoelafhankelijk en kan deels gewicht
dragen op tenminste één been.

A

B
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C

Doris

Emma

Kan zichzelf niet ondersteunen.

Vrijwel volledig bedlegerig
en totaal afhankelijk.

D

E

Alle hygiëne- en wellnessoplossingen van
Arjo volgen deze schaalverdeling en zijn
afgestemd op de bewoner en zorgvrager
voor wie ze het meest geschikt zijn.
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Geassisteerd
douchen
Er zijn aanmerkelijke verschillen in hygiënebehoeften
in zorgomgevingen, van zorgvragers die enige hulp nodig
hebben tot bewoners met een beperkt cognitief en fysiek
vermogen. Onze geassisteerde doucheoplossingen laten
u in een ergonomische houding werken terwijl u oogcontact
houdt met uw bewoner of zorgvrager, wat een positieve
interactie ten goede komt.

Geen enkele bewoner of zorgvrager
is hetzelfde en behoeften en voorkeuren
kunnen van dag tot dag variëren.
De doucheoplossingen van Arjo zijn
zo ingericht dat ze u helpen om een
optimale dagelijkse hygiënezorg
te verlenen door het douchen af
te stemmen op de unieke behoeften
van uw bewoner of zorgvrager.

Carino®
Een douchestoel voor dagelijkse geassisteerde
verzorgingstaken zoals wassen en toiletbezoek.
De hoogte van Carino is verstelbaar om
de statische belasting te verminderen
en is tevens ontworpen voor een intuïtief
en eenvoudig gebruik.

Speciaal ontworpen voor Barbara en Carl

B
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C

Carendo®

Carevo®

Carendo® is een veelzijdige douche-toiletstoel
die statische belasting helpt verminderen
en uw afhankelijke bewoners of zorgvragers
een comfortabele en waardige beleving
garandeert, zelfs tijdens de meest delicate
verzorgingstaken.

De douchewagen Carevo® is een
innovatieve oplossing voor immobiele
bewoners en zorgvragers en is ontworpen
voor ergonomische efficiëntie die u helpt
de douche-ervaring te optimaliseren.

ERGONOMISCH
TOEGANKELIJK
GEBIED

UNIEKE ZORGFUNC TIE (CARE RAISER)

FLEXI ZONEOPPERVL AK

Speciaal ontworpen voor Carl en Doris

C

D

Speciaal ontworpen voor Emma

E
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Oplossingen voor geassisteerd
baden en transfers
In bad gaan geeft bewoners en zorgvragers een gevoel van welzijn en helpt
de kwaliteit van leven te verbeteren. Daarom is ons aanbod van hygiëneen wellnessoplossingen ontworpen met flexibiliteit in gedachten, wat ervoor
zorgt dat alle bewoners en zorgvragers van de therapeutische voordelen
van het baden kunnen genieten. Onze badoplossingen zijn geïntegreerd
in het Arjo-assortiment van mobiliteits- en tilhulpmiddelen en helpen u om
bewoners en zorgvragers veilig en comfortabel van het bed of de rolstoel
naar het bad - en weer terug - te verplaatsen in één naadloze procedure.

Liggend baden
Om voor een comfortabele en
veilige badervaring te zorgen, heeft
Arjo badliften ontworpen die één
zorgverlener in staat stellen om een
bewoner of zorgvrager te verplaatsen
zonder handmatig tillen.

Alenti®
De badliftstoel Alenti® is speciaal ontworpen voor semiafhankelijke bewoners en zorgvragers en biedt een zittende
en achterover gekantelde positie. De lift heeft een klein
grondoppervlak, is eenvoudig te manoeuvreren en kan
aan beide kanten van het bad bevestigd worden, wat een
aangepaste manier van baden mogelijk maakt. Overige
essentiële verzorgingstaken, zoals toiletbezoek, kunnen
uitgevoerd worden terwijl uw bewoner of zorgvrager zit.

U kunt ook uw badlift of ander
mobiliteitsapparaat selecteren
afhankelijk van het mobiliteitsniveau
van uw bewoner of zorgvrager
en van hun voorkeur in de manier
van baden (liggend, achterover
leunend of zittend).
Onze familie van badliften is volledig
compatibel met System 2000* en
baden met een tilband kan in al onze
modellen, inclusief Parker en Malibu.
*System 2000 is ook compatibel met de badliften
Calypso en Bolero. Op basis van marktbeschikbaarheid.
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Speciaal ontworpen voor Albert, Barbara en Carl

A

B

C

Miranti®

Maxi Sky® 2

De lift- en badwagen Miranti® stelt één zorgverlener in staat
om een afhankelijke bewoner of zorgvrager in een achterover
gekantelde positie te plaatsen voor een weldadige badervaring.

De plafondlift Maxi Sky 2 zorgt ervoor dat transfers ergonomisch
zijn en minimale inspanning vereisen. Dankzij de plafondlift
met netband kan water gemakkelijk door het materiaal lopen,
wat deze de ideale keuze voor het douchen en baden van zeer
afhankelijke bewoners en zorgvragers maakt.

Compatibel met Rhapsody en Primo in de groottes 2300 mm en 2500 mm
Speciaal ontworpen voor Doris en Emma

D

E

Speciaal ontworpen voor Carl, Doris en Emma

D

E
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Oplossingen voor
liggend baden
System 2000, een oplossing voor liggend baden,
biedt een ergonomische en therapeutische badsessie
voor het volledige spectrum van afhankelijke bewoners
en zorgvragers en is ontworpen om hygiëneliften
gemakkelijk te manoeuvreren en te bevestigen
in omgevingen met beperkte ruimte.

De badoplossing System 2000 bevat een assortiment
aan badvormen en is volledig compatibel met het
assortiment Arjo-badliften. Dit biedt u de flexibiliteit
om de juiste badoplossing te kiezen voor uw bewoner
of zorgvrager. Alle baden zijn in hoogte verstelbaar,
zodat u altijd in een veilige en comfortabele houding
kunt werken en van een positieve persoonlijke
interactie kunt genieten gedurende uw badtaak.

System 2000 Rhapsody®
Een unieke sleutelgatvorm met extra ruimte voor de schouders
en ontworpen voor meer toegankelijkheid tot uw bewoner
of zorgvrager. Met deze oplossing kunt u beter bij het
bovenlichaam van de bewoner of zorgvrager en het
ontwerp dient om diens comfort te vergroten.

Alle baden van System 2000 kunnen uitgebreid worden
met Hydromassage, Hydrosound-reinigingstherapie
en Sound & Vision met multizintuiglijke functies.
Deze zijn ontworpen om de therapeutische effecten
van de badervaring voor uw bewoner of zorgvrager
te optimaliseren.

Geschikt voor alle mobiliteitsniveaus

A
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B

C

D

E

System 2000 Primo® & Harmony®
Met de bekende vorm van een traditioneel, recht bad
zijn Primo® en Harmony® breder van vorm en specifiek
ontworpen voor de behoeften van grotere bewoners.

Alle badoplossingen
bevatten optionele
veiligheidsfuncties:
• Thermostatische mengkraan die
verbranding voorkomt
• Unieke drievoudige verbrandings
bescherming met automatische
uitschakeling in het geval de
watertemperatuur een veilig
niveau overschrijdt.
• Geïntegreerd dispensersysteem
voor desinfectiemiddel
Geschikt voor alle mobiliteitsniveaus

A

B

C

D

• Omlaagbrengen in noodsituaties

E

• Mogelijkheid van warmwaterspoeling
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Oplossingen voor zittend en
achterover gekanteld baden
Het assortiment zit- en ligbaden van Arjo,
heeft een bad met extra kantelfunctionaliteit,
ontworpen om meer mobiele zorgvragers
en patienten te laten genieten van het baden.

Parker®
Parker, het in hoogte verstelbare, kantelbare bad helpt u om
uw zorgvragers een veilige badervaring te bieden. Het bad
is eenvoudig toegankelijk via een kanteldeur aan de zijkant.
Het is ontworpen voor bewoners in de categorieën A tot en
met D en met de zij-ingang vervalt de noodzaak voor een
extra badlift. Toevoegingen zoals Air Spa en Sound & Vision
maken deze badoplossing nog aangenamer.

Speciaal ontworpen voor Albert, Barbara, Carl en Doris

A

B

C

D
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Malibu™ en Sovereign™
Met geïntegreerde transferstoelen stellen Malibu en Sovereign* u in
staat om de voordelen van het baden beschikbaar te maken voor een
breed scala van bewoners. Tevens wordt het aantal badkamertransfers
kleiner. Malibu en Sovereign zijn badsystemen uit dezelfde familie.
De bodem met contour van de Sovereign is ontworpen voor bewoners
die extra ondersteuning van het bovenlichaam nodig hebben en biedt
extra ondersteuning onder de dijbenen en knieën.
Beide badoplossingen zijn in hoogte verstelbaar, wat ertoe bijdraagt
dat u efficiënt en in vertrouwen kunt werken, zonder angst voor statische
belasting, terwijl u het welzijn van uw bewoner of zorgvrager bevordert.
De baden bevatten de AirSpa-functie die een kalmerend massagegevoel
geeft en ontworpen is om het ontspannende effect van de badervaring
voor uw bewoner te versterken.
Malibu en Sovereign hebben een compact ontwerp dat ideaal is voor
omgevingen waar de ruimte beperkt is, en zijn ook compatibel met een
assortiment van transferhulpmiddelen van Arjo voor extra flexibiliteit
en keuzemogelijkheden.

Speciaal ontworpen voor Albert, Barbara, Carl en Doris**

A

B

C

D

* Alleen beschikbaar in het VK en Midden-Europa
** Alleen voor Sovereign
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Baden en
wellness
Baden bevordert het gevoel van welbehagen van bewoners
en zorgvragers: een warm bad kan de spieren en de geest
ontspannen. Met het assortiment badoplossingen van Arjo
kunnen bewoners en zorgvragers van elk mobiliteitsniveau
de voordelen van het baden ervaren.

De badoplossingen van Arjo bevatten een scala aan functies en therapiemogelijkheden
die de badervaring versterken en u helpen om een plezierige persoonlijke interactie
te creëren die het welbehagen bevordert.
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Voordelen
die boven de
dagelijkse routine
uitstijgen

Hydromassage™*
– spatherapie
De ingebouwde Hydromassage™-eenheid stelt u in staat
miljoenen belletjes in het badwater te creëren wat een
licht masserend effect geeft. Dit stimuleert de perifere
bloedsomloop en ontspant de spieren voor een aangename
en zintuiglijke ervaring. De intensiteit kan worden afgesteld
aan de hand van de voorkeur van uw bewoner of zorgvrager.

Hydrosound™*
– reinigingstherapie
Hydrosound™ helpt de huid van uw bewoners en zorgvragers
te beschermen door een alternatief voor handmatig wassen
te bieden. Hydrosound creëert ultrasone geluidsgolven door
het water en miljoenen bubbels die als milde ’huidschrobbers’
functioneren en zo vuildeeltjes verwijderen zonder lichamelijke
aanraking.

Sound and Vision™**
– multizintuiglijke beleving
Kleurrijke onderwaterverlichting en zachte muziek versterken
de kracht van het baden en helpen gespannen of angstige
bewoners en zorgvragers te kalmeren. Onderwaterverlichting
aan het voeteneinde van het bad kan wisselen tussen rood,
groen, blauw, roze en geel, terwijl u via een USB-aansluiting
en volgens de wens van afhankelijke en cognitief beperkte
bewoners en zorgvragers mp3-nummers kunt afspelen.

Air Spa™***
Air Spa™ geeft bewoners en zorgvragers een mild en
ontspannend spagevoel en kan afgesteld worden van een
lage instelling tot een meer stimulerend massagegevoel.

* Alleen voor System 2000
** Alleen voor System 2000, Parker
*** Alleen voor Parker, Malibu en Sovereign
HYG IËN E- EN WELLN ESSOPLOSSING EN VAN ARJO   15  

Overzicht
A

B

C

D

E

Carino
Carendo
Carevo
Alenti
Miranti
Maxi Sky
System 2000 Rhapsody
System 2000 Primo
System 2000 Harmony
Parker
Malibu
Sovereign
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