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Stadig flere pleieinstitusjoner tar i bruk dusjing i forbindelse med 
beboernes personlige hygienerutiner. Concerto er et sikkert og 
nøye testet system for dusjing av hjelpetrengende pasienter og 
beboere i en rekke ulike pleiemiljøer. 

Concerto kan være et viktig bidrag til å sikre forsvarlig dusjing og andre 
assisterte hygienerutiner ved alders- og sykehjem, akuttmottak eller 
spesialinstitusjoner. 

Denne dusjvognen er konstruert spesielt med tanke på svake eller 
funksjonhemmede, hjelpetrengende pasienter eller beboere som ikke 
klarer å holde seg selv oppreist, det vil si Emma, Edward, Emil og Elise 
fra Beboergalleriet. 

Concerto er en nøye testet dusjløsning som tilbyr et langt mer 
hygienisk og verdig alternativ til å bli vasket i sengen. Vår dusjvogn har 
i mange år vært brukt ved pleieinstitusjoner verden over, og har vist seg 
som et godt alternativ for å bedre hygienerutinene for hjelpetrengende 
beboere. 

Pasientene blir dusjet i ryggleie på den myke og behagelige 
madrassen. Vognen er stabil og sikker. De nedfellbare sidegrindene har 
doble sikkerhetslåser som hindrer at sidegrindene åpnes ved et uhell. 

Den brede, høyderegulerbare dusjvognen gir perfekte ergonomiske 
arbeidsforhold for pleierne, idet den gir full atkomst for dusjing, hårvask, 
fotpleie og tørking, og den er også bred nok til at det er enkelt å snu 
beboerne.

Concerto inngår i den omfattende dusjserien til ArjoHuntleigh. 
Med Concerto, Carendo og Carino sørger ArjoHuntleigh for at 
pleieinstitusjonene kan tilby optimale dusjløsninger for beboere og 
pasienter av alle mobilitetsgrader. 

ASSiStert duSjing 
med ekStrA pleie 

Concerto er en perfekt plattform for 
ergonomiske hygienerutiner som for 
eksempel hårvask. 
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eldreomSorg

Enkel og sikker forflytning til Concerto 
ved hjelp av en løfter med seil.

Smidig transport med retningssperre 
for korridorer. 

Regelmessig fotpleie kan utføres 
enkelt og effektivt. 

Concerto øker livskvaliteten for hjelpetrengende eldre beboere ved 
at den gir trygge, behagelige og verdige dusjrutiner. 

For mange hjelpetrengende beboere innen langtidspleien er det eneste 
daglige hygienealternativet å bli vasket i sengen, noe som er både 
ubehagelig og uverdig. Vasking i seng virker dessuten meget belastende 
på pleierens rygg og nakke, ettersom han eller hun da må lene seg over 
sengen. 

Concerto tilbyr en ergonomisk løsning for dusjing av hjelpetrengende 
beboere. Høydereguleringsfunksjonen, som betjenes via en håndkontroll 
på den batteridrevne Concerto-modellen, sørger for at pleierne alltid kan 
bruke dusjvognen i passende arbeidshøyde. For å sikre forsvarlige rutiner 
krever Concerto normalt to pleiere.

Forflytning av pasientene fra sengen til dusjvognen kan skje med en 
takløfter, en mobil passiv løfter eller ved hjelp av horisontal forflytning med  
Maxi Slide glidelaken. Med den mobile Concerto kan beboeren 
transporteres til og fra badet uten manuelle løft. 

Concerto kan kombineres med en utslagsvask, så pleieren kan utføre 
dusjingen uten å sprute for mye. Liggeplaten heller litt, slik at vannet 
renner lett bort. Tappe- og avløpskanaler i den forseglede madrassen 
gjør også at vannet renner raskt vekk. Det brukte dusjvannet ledes via 
en fleksibel avløpsslange til et avløp i gulvet eller et toalett, noe som gjør 
det mulig å utføre dusjingen i flere typer rom. Rengjøring og desinfisering 
etter dusjingen går raskt og enkelt takket være den avtakbare madrassen 
og den tiltbare liggeplaten.

Concerto er en nøye testet løsning som gir ekstra god pleie i forbindelse 
med dusjing av hjelpetrengende beboere. Tusenvis av dusjvogner er 
i daglig bruk ved institusjoner for eldreomsorg over hele verden.

MaxiSlide glidelakener sørger 
for sikker, ergonomisk sideveis 
forflytning.

Ved akuttmottak 
kan Concerto være 
en god plattform for 

rensing av sår. 
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Ved akuttmottak kan Concerto bidra i rutiner som krever 
strenge standarder for hygiene. 

Før kirurgiske inngrep kan Concerto fungere som en optimal 
stasjon for nødvendige vaske- og hygienerutiner. Stativ for 
infusjonsflaske kan fås som tilbehør. I forbindelse med pleie av 
sår eller brannsår er hygiene meget viktig, og Concerto gir god 
atkomst ved vasking eller behandling av de berørte delene av 
pasientens kropp. 

En mobil løsning kan være spesielt nyttig i forbindelse med 
akutthjelp. Concerto kan raskt flyttes dit hvor det er behov for 
den. Dusjvognen, som også kan fungere som stellebord, fås i tre 
forskjellige lengder. Dermed passer den til både voksne og barn i 
forbindelse med akutthjelp.

Akutthjelp

Den myke madrassen gjør det så behagelig som mulig 
for pasienten under hygienerutinene før operasjonen. 
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SpeSiAlomSorg

For hjelpetrengende beboere i spesialinstitusjoner kan Concerto tilby trygge omgivelser 
for assistert dusjing og andre hygienerutiner. 

Spesialinstitusjoner omfatter en rekke pleiemiljøer hvor beboerne er hjelpetrengende som 
følge av mentale eller fysiske funksjonshemminger. Ettersom Concerto er å få i tre forskjellige 
lengder, kan den brukes til både barn og voksne i forbindelse med dusj- og hygienerutiner. 

Sikker dusjing er viktig for beboere som er utsatt for 
anfall. De ekstra høye sidegrindene, som er å få som 
ekstrautstyr, kan være nyttige til beboere i risikogruppen. 

Concerto gjør det mulig å gi ekstra pleie gjennom å tilby 
en plattform for rutiner som beboeren ikke klarer å utføre 
selv, for eksempel barbering. 
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det finnes et utvalg av tilbehør 
til Concerto, som gir maksimal 
komfort og optimal tilpassing for 
bruk innen eldreomsorg, akutthjelp 
eller spesialomsorg. 

Kileputen og den regulerbare 
ryggstøtten bidrar begge til å gjøre 
det mer behagelig for pasienten og 
gir dessuten pleieren bedre atkomst i 
forbindelse med visse hygienerutiner.

En vurdering av beboeren eller 
pasienten kan vise at ekstra høye 
sidegrinder vil gi riktig grad av sikkerhet.

Stativet for infusjonsflaske er mest 
aktuelt ved akuttmottak. 

Kilepute Regulerbar ryggstøtte med tre stillinger

Stativ for infusjonsflaskeEkstra høye sidegrinder

tilbehør

Retningssperre

Tiltbar liggeplate

Fleksibel avløpsslange, tapper ut vannet i et 
toalett eller avløp i gulvet

Holder til avløpsslange

FunkSjoner

Elektrisk modell, batteridrevet

Holder til håndkontroll, bare elektrisk modell
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Available as oil hydraulic (manual) version and battery powered (electrical) version.
*Adjustable +/- 50 mm

Alle produktene er CE-merket.

Utstyr og produkter som leveres av ArjoHuntleigh krever bruk av originale deler fra ArjoHuntleigh, som 
er laget spesielt for formålet. Vår policy er å drive en kontinuerlig produktutvikling, og vi forbeholder oss 
derfor retten til å endre design og spesifikasjoner uten forutgående varsel.

® og ™ er varemerke som tilhør ArjoHuntleigh-konsernet.
© ArjoHuntleigh, 2010.

gETINgE gROuP er en ledende global leverandør av utstyr og systemer som 
bidrar til bedre kvalitet og kostnadseffektivitet innen helse- og omsorgssektoren. 
Vi opererer under de tre varemerkene til ArjoHuntleigh, gETINgE og MAQuET. 
ArjoHuntleigh fokuserer på løsninger for pasientmobilitet og behandling 
av sår. gETINgE leverer løsninger for infeksjonskontroll innen helse- og 
omsorgssektoren. MAQuET spesialiserer seg på løsninger, terapi og produkter 
for operasjonsstuer og intensivavdelinger.

www.ArjoHuntleigh.no

ArjoHuntleigh

Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Tel.:  22 08 00 50

Fax:  22 08 00 51

E-post: post@arjo.no
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PRODukTsPEsIfIkAsjONER

Produktinformasjon

Løftekapasitet  150 kg

Vekt   74 kg
Vekt (elektrisk)  80 kg

Bredde (liggeplate)   650 mm

Total bredde (inkl. sidestøtter)   760 mm

Total lengde (ulike liggeplater)   1600 mm
   1900 mm *
  2250 mm 

Lengde understell (inkl. hjulramme)   995 mm

Maks. innvendig lengde understell   820 mm

Maks. utvendig lengde understell   700 mm

Min. utvendig bredde understell   300 mm

Høyde understell  150 mm

Høyde øverste stilling gulv til liggeplate  890 mm
Høyde øverste stilling gulv til liggeplate  870 mm
(elektrisk)

Høyde laveste stilling gulv til liggeplate  570 mm

Slagområde  320 mm
Slagområde (elektrisk)   300 mm

Farge   Grå og blå

Utstyrt med nakkepute og nedfellbare sidegrinder med  
sikkerhetslås

Holdere til avløpsslange følger med

Plassbehov

E, som er nesten helt sengeliggende og totalt hjelpetrengende 
 Ta kontakt med ArjoHuntleigh hvis du ønsker flere opplysninger om Beboergalleriet.

EMMA EMMA EMMA

Blått område viser minste arbeidsområde som personalet trenger for å kunne  
bruke de mekaniske hjelpemidlene på en ergonomisk riktig måte, fra én side.

Lyseblått område viser nødvendig utvidelse av arbeidsområdet for å gi tilstrekkelig 
atkomst til å utføre aktiviteter fra begge sider.

Beboergalleriet
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Akutt- 
omsorg
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Flyttbart  
dusj 
batteri  
og lang  
dusjslange  
(2500 mm)  
med utløser 
håndtak

Avløp 
i gulv


