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KOMFORTABEL DUSJING 
I KOMFORTABEL HØYDE

I helsesektoren blir dusjing en stadig mer populær løsning for 
å dekke daglige hygienebehov. Men for at pleiesituasjonen ved 
dusjing skal bli tilfredsstillende for både pleier og beboer, må det 
brukes riktig utstyr.  

Mindre statisk belastning med en høyderegulerbar stol
En studie1 som ble utført ved pleieinstitusjoner, viser at dusjing av 
pasienter i en vanlig stol gir en betydelig økning i statisk belastning, 
noe som øker risikoen for ryggskader og smerter hos pleierne. 
Studien viser også at den beste metoden for å løse dette problemet 
er å ta i bruk riktig type utstyr og iverksette gode arbeidsrutiner. Den 
høyderegulerbare hygienestolen Carino dekker disse behovene. 
Stolen er utviklet i nært samarbeid med både pleiere og beboere. En 
annen studie2 som nylig ble utført, viser at bruk av en høyderegulerbar 
hygienestol, som for eksempel Carino, gir en betydelig økning i den 
tiden pleieren tilbringer i riktig arbeidsstilling.

Carino gir flere viktige fordeler
Carino er en unik dusjløsning med mange viktige egenskaper og 
funksjoner. Den buede formen gjør at stolen heller mer bakover jo mer 
den heves. Dette gir pleieren enkel tilgang til hele beboerens kropp 
ved toalettbesøk og dusjing. Stolen gjør også prosedyren tryggere, 
siden pleieren fester beboeren ved å vippe ham/henne bakover mot 
den komfortable ryggstøtten. Fotbrett, ben- og armstøtter er utformet 
for å gi beboeren maksimal komfort og pleieren en ergonomisk 
arbeidsstilling ved toalettbesøk, dusjing og fotpleie.

Perfekt for beboere med mer mobilitet   
For å muliggjøre en mer metodisk utstyrsvurdering, har ARJO utviklet 
et klassifiseringssystem, som vi har kalt Beboergalleriet, på grunnlag 
av fem beboertyper med ulike grader av funksjonell mobilitet. Carino 
er utviklet med tanke på mer mobile beboere, som for eksempel 
Barbara og Carl, og gir maksimal komfort og sikkerhet for denne 
beboergruppen. Se baksiden for mer informasjon.

1. Knibbe, N and Knibbe, H (1995) ”Postural load of nurses during bathing and showering 
of patients”.
2. Brinkhoff, A and Knibbe, N (2003) ”The ErgoStat programme: driven by nurse”.  

Dreibare fotbrett som kan 
betjenes med føttene.

Benstøtter som kan svinges 
vekk for å justere stillingen.

Ryggstøtten passer 
for beboere med ulike 
kroppsformer og størrelser.

Lett, åpen ramme for enkel 
forflytning.

Flere håndtak for trygghet  
og komfort.
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DAGLIG HYGIENE PÅ EN 
TRYGG OG ENKEL MÅTE 

Dusjing
Det trengs vanligvis to pleiere for å hjelpe en beboer med dusjing, og 
vanligvis plasseres beboeren på en vanlig stol i dusjen. Mindre mobile 
beboere kan ikke dusjes med vanlige dusjstoler uten høyderegulering, 
men må vaskes i sengen. Slike metoder er ukomfortable for både 
pleier og beboer, og de gir dårlige hygieneresultater. Med Carino kan 
én enkelt pleier hjelpe beboeren med dusjingen på en effektiv og 
ergonomisk riktig måte. 

Hårvask
Hårvask utføres ofte med beboeren plassert i sengen eller på en 
vanlig dusjstol, noe som er ubekvemt for både pleier og beboer. Med 
Carino kan pleieren regulere både høyde og hellingsvinkel for å oppnå 
riktig arbeidsstilling ved hårvask. Denne metoden gjør hårvasken 
komfortabel for beboeren, som har full støtte av ryggstøtten og 
hodeputen.

Fotpleie
Ved fotpleie må vanligvis beboerens ben løftes til en passende 
arbeidshøyde for pleieren, som må sitte på huk eller på en stol under 
arbeidet. Med Carino kan hele fotpleien, fra vask til pedikyr, utføres 
i komfortabel arbeidshøyde uten at pleieren trenger å bøye seg eller 
sette seg.

Toalettbesøk
Det er et avgjørende element ved god pleie at beboeren kan komme 
på toalettet med verdighet. Et av problemene med toalettbesøk på 
vanlige dusjstoler er at nødvendige hygienetiltak etter toalettbesøket 
blir ukomfortable. Åpningene i Carino-setet og i nedre del av 
ryggstøtten muliggjør enkel og diskret vask og tørk av intime 
kroppsdeler uten at beboerens klær blir våte. Carino kan stilles til ulike 
toaletthøyder, så vaskingen kan utføres i riktig arbeidshøyde på en 
ergonomisk riktig måte. 

Med Carino kan beboeren plasseres over toalettet og trenger 
derved ikke å bruke bekken. For inkontinente beboere kan et bekken 
plasseres under Carinos sete. 
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Tilbehør  
for Carino

Lett, åpen rørramme
Den lette, åpne rammen gir enkel forflytning med eller uten beboeren 
sittende i stolen og god klaring ved toalettbesøk. Den buede formen gjør 
at stolen heller mer bakover jo mer den heves.

Solide hjul
Hjulene kan låses forsvarlig og er laget av rustfritt materiale, noe som gir 
lang levetid i et krevende miljø.

Fotbrett som er enkle å manøvrere
De dreibare fotbrettene, som pleieren enkelt kan manøvrere med føttene, 
gir støtte ved forflytning og toalettbesøk, men er ute av veien når det ikke 
er bruk for dem.

Selvregulerende benstøtter
Regulerbare benstøtter som kan svinges vekk, retter seg ut i en balansert 
stilling avhengig av beboerens vekt og formen på beboerens legger. 
Optimal fordeling av kroppsvekt gir beboeren trygghet og komfort.

Jevn hev-/senk
Elektrisk høyderegulering for å plassere beboeren i riktig arbeidshøyde og 
justere stolen i forhold til toalettets høyde.

Komfortabelt, oppfellbart sete med holder for bekken
Bredt sete med åpning. Tilpasset formen på bekken og toalett.

Ryggstøtte
Høy ryggstøtte gir god støtte for ustabile beboere. Åpningen i den nedre 
delen av setet gjør det mulig å vaske beboeren bakfra.

Lett og kraftig batteri
Batteriet er oppladbart på alle nivåer og er basert på nikkelmetallhydrid-
teknikk. En lydalarm varsler om når batteriene må lades.

Flere håndtaksposisjoner
Stolen har flere håndtak, så flere håndtaksposisjoner er tilgjengelige i 
forhold til manøvrering og retning.

Oppfellbare armstøtter med uttrekkbare håndtak
De oppfellbare armstøttene kan flyttes løftes opp for å få mer klaring ved 
forflytning sidelengs. Håndtakene gir riktig grep når stolen plasseres.

FOKUS PÅ FUNKSJON 
OG SIKKERHET

Ryggpute

Setepute

Bekken

Toalettrakt
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Arjo Scandinavia

Enebakkveien 117, 0680 Oslo

Tel. 98 28 11 70 

Fax 23 05 11 99

E-post: kundservice@arjo.se

www.arjo.no MEDLEM AV GETINGE-GRUPPEN

…med mennesket i sentrum.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Resident Gallery

Produktinformasjon

Løftekapasitet 140 kg

Vekt 49 kg

Maks totalvekt (løfter + beboer) 189 kg

Understell, maks bredde 613 mm

Understell, bredde mellom bena 442 mm

Klaring under understell 30 mm

Understell, maks lengde (inkl. bremser) 905 mm

Understell, utstikkende del foran 63 mm

Svingradius Ø 1150 mm

Løftenivå (sete) 600 mm

Strømkilde  24 V DC

Maksimaleffekt  150 VA

Batteri NiMH; ARJO NEA 0100

Farge  blå/grå

Laveste setehøyde   450 mm

Høyeste setehøyde 1050 mm

Løftehøyde, maks.  1650 mm

Løftehøyde, min. 1350 mm

Godkjenninger   TüV
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B  Barbara, som til en viss grad kan støtte seg selv

C  Carl, som sitter i rullestol og har liten evne til å støtte seg selv 
Be om ARJOs Beboergalleri-brosjyre™ for å få mer informasjon. 

Benytt bare originaldeler fra ARJO, dvs. deler som er spesielt utviklet for formålet, på utstyr og 
produkter som leveres av ARJO. Ifølge salgsvilkårene påtar ikke ARJO seg noe ansvar for eventuelle 
skader som kan skyldes bruk av ikke originale deler. Vår fi losofi  er å drive kontinuerlig produktutvikling, 
og vi forbeholder oss derfor retten til å endre spesifi kasjoner uten varsel.

Carino og Beboergallerien™ er varemerker som tilhører Arjo International AG.

Suitable for Barbara and Carl

Space requirement

Flyttbart 
blande-
batteri og 
lang dusj-
slange 
(2500 mm) 
med utløser-
håndtak

Fri passasje

Høyde- og 
sideregulerbar 
håndvask 

Sluk i gulv
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