SÄKRA, EFFEKTIVA OCH VÄRDIGA HYGIENRUTINER

Duschlösningar för
assisterade hygienrutiner

Effektiva och värdiga
lösningar för dagliga
hygienrutiner
Säkra, bekväma och värdiga assisterade hygienrutiner är helt avgörande
för livskvaliteten för patienter på vårdinrättningar. Hygienrutinen är dock
en av de mest tidskrävande dagliga vårduppgifterna. Forskning visar att
vårdpersonal ägnar 22 % av sin totala arbetstid åt tvätt, förbandsbyte,
dusch, bad och på- och avklädning.1

Det är viktigt att effektivisera denna viktiga dagliga rutin, men det
får inte ske på bekostnad av patientens säkerhet och värdighet
eller på bekostnad av vårdpersonalens hälsa.

Spara värdefull vårdtid
Tvätt i sängen anses ofta vara den snabbaste tvättmetoden, men
en nyligen utförd studie har visat att användning av en hygienstol
eller duschvagn som kan justeras i höjdled för patienter med
mobilitetsnivå C kan öka effektiviteten med 20–35 %.1
Användning av lämplig hygienutrustning gör det också lättare
för vårdpersonalen att arbeta effektivare, eftersom det minskar
behovet av förflyttningar och gör det möjligt för en ensam
vårdpersonal att utföra hela hygienrutinen. Detta underlättar
en fokuserad interaktion mellan patienten och vårdpersonalen,
vilket kan bidra till en bättre kommunikation och minskad stress,
särskilt när man tar hand om personer med demens.2

Hjälper till att minska skaderisken
Resultaten visar att det mest effektiva sättet att möta
vårdpersonalens behov är att tillhandahålla anpassad
utrustning för alla patienter, oavsett deras mobilitetsnivå,
och att introducera anpassade arbetsrutiner.3
Användning av utrustning som kan justeras i höjdled gör att
vårdpersonalen kan jobba i en ergonomisk position under
hela hygienrutinen, vilket minskar den statiska belastningen
på muskler och skelett och därmed risken för skador både
på kort och lång sikt.4 Med anpassad hjälputrustning blir
duschupplevelsen mer behaglig, bekväm och värdig,
både för vårdpersonalen och patienten.5

En studie har visat
att duschning i en höjoch sänkbar duschvagn
eller hygienstol kan vara
upp till 35 % effektivare
än tvätt i sängen.1

2

DUSCH LÖSN INGAR

Tid (i %) i en ergonomisk arbetsställning
Vårdpersonal tillbringar 75 % av sin tid i ergonomiska
arbetsställningar vid användning av en hygienstol som
är ställbar i höjdled, som t.ex. Carendo.

En duschvagn som är ställbar i höjdled är en utmärkt lösning
för patienter som behöver ligga ned under duschningen, eftersom
vagnen också kan användas för att transportera patienten mellan
sängen och duschområdet.
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Tidsbesparingar
Det är lätt att få uppfattningen att det går snabbare att tvätta en patient i sängen, men
en hygienstol som kan justeras i höjdled kan faktiskt vara upp till 35 % mer effektiv.

TimeTidsåtgång
consumption
in minutes
i minuter

50
Tvätt i sängen

40

Hygienstolen Carino som kan justeras i höjdled

30

Hygienstolen Carendo som kan justeras i höjdled

20

Duschvagnen Carevo som kan justeras i höjdled

10
Källa: Schimmel G, Knibbe NE, The Smart Shower Chair, Final Report of
the Zorg voor Beter (Better Care) Smart Shower Chairs project, 2005.
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Främja rörlighet
genom omvårdnad
Främjande av rörlighet är drivkraften bakom Positive Eight – vår beprövade filosofi
för att skapa långsiktiga fördelar för patienter, vårdpersonal och vårdinrättningar.

Filosofin Positive Eight åskådliggör de potentiella positiva effekterna
för både vårdpersonal och patienter som kommer av investeringar
i förbättrade patientförflyttningar.

Rätt miljö, utrustning och kompetens är
en förutsättning
Minskade för att fördelarna med
Positive
Eight-filosofin
skador
till följd ska få effekt.

ade vitala
nktioner

av immobilitet

PATIENT/
VÅRDTAGARE

1. Mobilitet

Främjar och bibehåller mobilitet

2. Förbättrade vitala kroppsfunktioner
Främjar vitala kroppsfunktioner såsom hjärta, lungor,
blodcirkulation, ben- och muskelstruktur.
Sinne

Kropp

Miljö, utrustning
och yrkesfärdigheter

Livskvalitet

3. Färre skador som följd av immobilitet
Minimerar riskerna för kostsamma hälsomässiga
komplikationer, såväl fysiska som psykiska

4. Livskvalitet
Stärker självförtroende, oberoende, tillfrisknande och
den allmänna livskvaliteten

Förbättrad
vårdkvalitet
Patienter
med högre grad av oberoende behöver
och
inte
likaekonomi
mycket hjälp

5. Minskat behov av support

v

6. Minskad skaderisk och förbättrat flöde
Mindre fysisk påfrestning och mer frigjord tid

VÅRDGIVARE

skaderisk
e
et

7. Minskad sjukfrånvaro,
Minskad
sjukfrånvaro,
lägre
personalomsättning

Ökat
välmående
och större arbetstillfredsställelse
lägre
personalomhos
vårdpersonalen
sättning och färre

ersättningsanspråk
8. Förbättrad
vårdkvalitet och
ekonomiskt utfall

Allt detta främjar en bättre vårdkvalitet till en lägre

Rätt miljö, utrustning och yrkesfärdigheter är en förutsättningkostnad för vårdinrättningen
för att fördelarna med Positiva Åttan ska få effekt.
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Kompletta lösningar för
alla mobilitetsnivåer
Arjos duschlösningar är utformade för att minska risken för att vårdpersonal
överanstränger eller skadar sig, samtidigt som de ger patienterna en bekväm, effektiv
och värdig hygienrutin. Vårt sortiment av duschlösningar uppfyller
behoven hos patienter i hela spektrumet.

MOBILITETSGALLERIET

DUSCHUTRUSTNING

BARBARA & CARL

CARL & DORIS

EMMA

CARINO

CARENDO

CAREVO

•

•

KOMPATIBLA FÖRFLYTTNINGSHJÄLPMEDEL

Aktiva lyftar*
Passiva lyftar*

•

•

Taklyftar

•

•

Hjälpmedel för förflyttning i sidled

•

DUSCHRUTINER

På- och avklädning

•

Tillgång till hela kroppen

•

•

Hygienvård för känsliga områden

•

•

•

Hårtvätt

•

•

•

Pedikyr**

•

•

•

•

•

Komplett torkning

TOALETTBESÖK

Över toaletten

•

•

Med bäcken

•

•

Byte av inkontinensskydd

•

* Skillnaden mellan en aktiv och en passiv lyft handlar om hur mycket stöd den ger patienten. En aktiv lyft kräver viss benstyrka och
bålstabilitet, medan passiva lyftar används för helt orörliga patienter.
** Carino kan också passa bra för Albert och Barbara som har svårt att nå ned till fötterna för hygienrutiner, fotvård och torkning.
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Carino®
Carino® är utformad för att minska antalet
förflyttningar vid assisterad duschning och

TOALETTBESÖK

hygienrutiner och gör det möjligt för en ensam
vårdpersonal att utföra dagliga hygienrutiner
som bland annat tvätt, toalettbesök och
fotvård.
Underlättar effektiva duschrutiner
Patienten kan förbli sittande i Carino under förflyttning till
och från sovrummet och vid duschning, toalettbesök och
andra hygienrutiner, vilket minskar antalet förflyttningar.

PEDIKYR OCH FOTVÅRD

Patenterad böjd ram
Kombineras med ett fullängds ryggstöd som ger
ett bekvämt stöd i alla lägen.

Elektrisk höj- och sänkbar
Gör att vårdpersonalen kan placera sig som de vill
under hygienrutinen.

Svängbara benstöd och fotstöd
Patenterade benstöd ger vårdpersonalen åtkomst till
patientens ben och fötter i en bekväm arbetsställning.
Stöden kan svängas utåt för att underlätta förflyttningar
till och från stolen eller när patienten vill använda fotstöden.
Fotstöden kan förvaras under ramen när de inte används,
så att vårdpersonalen kan röra sig fritt runt stolen.

Enkel manövrering
Integrerade ergonomiska grepp och handtag för enklare
hantering och manövrering.
6
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PATENTERADE SVÄNGBARA BENSTÖD

Carino
Jämfört med andra lösningar med fast höjd så ökar tiden som
vårdpersonalen tillbringar i en ergonomisk arbetsställning med
94 % vid användning av hygienstolar som är ställbara i höjd.3

Barbara & Carl
Utvecklad för patienter med Barbaras
och Carls rörlighetsnivå.
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Carendo®
Den mångsidiga hygienstolen Carendo underlättar
effektiva hygien- och duschrutiner med en

ERGONOMISK ÅTKOMST FÖR PEDIKYR OCH FOTVÅRD

enda förflyttning, och möjliggör samtidigt
en bekväm arbetsställning för vårdpersonalen
under processen.
Carendo gör det möjligt för en ensam
vårdpersonal att utföra alla hygienrutiner
• Hårtvätt
• Duschning
• Känsliga hygienrutiner,
som t.ex. byte av
inkontinensskydd
• på- och avklädning
• Fotvård

• Undvik att transportera
patienten till och från
duschområdet halvt
avklädd/påklädd
• Toalettbesök
• Hantering av
kompressionsstrumpor

BYTE AV INKONTINENSSKYDD

Utför diskreta hygienrutiner
Med Care Raiser-funktionen kan du lyfta upp patientens
underkropp och få åtkomst för att utföra känsliga hygienrutiner,
samtidigt som patienten behåller värdigheten.

Enkel positionering
Carendo är ställbar i höjdled och går att luta bakåt med en enkel
knapptryckning, så att både vårdpersonalen och patienten är
bekvämt placerade.

Förstärkt stöd
Det höga ryggstödet och det stadiga armstödet ger ytterligare
stöd för patienter med försvagad stabilitet i överkroppen.
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HÅRTVÄTT

Carendo
78 % av vårdpersonal som arbetar i långtidsvården är överens
om att Carendo® underlättar tvätt- och hygienrutiner för hela
kroppen, inklusive rengöring av hudveck.7

Carl & Doris
Lämplig för patienter med Carls
och Doris rörlighetsnivå.
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Carevo®
Carevo duschvagn erbjuder en effektiv lösning
för dagliga hygienrutiner för patienter som

ERGO-ACCESS AREA

behöver ligga ned. Den är utformad för att
öka patientens komfort och underlätta en
ergonomisk arbetsställning för vårdpersonalen.

Underlättar en ergonomisk arbetsställning
Det patenterade Ergo-Access Area-konceptet gör att
vårdpersonalen kan arbeta i nivå med patientens höfter,
vilket minskar den statiska belastningen.6

LÄTTILLGÄNGLIGA KOMFORTHANDTAG

Underlättar patientens delaktighet
Lättillgängliga komforthandtag ger stöd för patienter,
och en större trygghetskänsla, samtidigt som de underlättar
delaktighet och mobilitet.

Effektiviserar hygienrutinen
Carevo kan användas för att förflytta patienter direkt från
sängen till och från duschområdet.

Ökar patientens komfort
Den patenterade Flexi Zone-konstruktionen är utformad för
att öka komforten genom att formas efter patientens kropp.
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FLEXI ZONE

Carevo
Skillnader vid användning av Carevo® jämfört med
en traditionell duschvagn5:
• 10 % längre tid i en neutral
och säker arbetsposition
• 9 % längre tid i en neutral och
säker arbetsposition för nacken
• 13 % minskad statisk belastning
på grund av en arbetsställning
nära patientens höfter

Emma
Utformad för patienter på samma mobilitetsnivå som Emma,
som behöver ligga ned under hela hygienrutinen.
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Planera en effektiv
duschmiljö
Arjo kan hjälpa till att planera och
konstruera en duschmiljö som tar
hänsyn till patienternas varierande
behov och främjar mobilitet. Besök Arjo
Guide för Arkitekter och Planerare på
www.arjo.com för expertråd, detaljerade
riktlinjer, utrymmeskrav och material du
kan ladda ned som stöd när du planerar
anläggningens behov.
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