
Designet med tanke på Carl og Doris

C D

MULTIFUNKSJONELL HYGIENESTOL

Carendo®

Carendo® multifunksjonell hygienestol 
bidrar til en effektiv hygiene- og 
dusjrutine med én enkelt forflytning, og 
gir pleieren ergonomisk arbeidsstilling 
gjennom hele prosessen.

Verdig pleie 
Care Raiser™-funksjonen løfter pasientens eller beboerens sete, 
slik at pleieren får tilgang til å utføre intime hygieneoppgaver på 
en verdig måte for pasienten eller beboeren.

Effektiv hygienerutine  
Den er designet for at én enkelt pleier skal kunne utføre hele 
hygienerutinen, inkludert påkledning og avkledning, toalettbesøk, 
dusjing og andre hygieneoppgaver, med én enkelt forflytning.

Gir bedre arbeidsstillinger 
Det er bevist at med Carendo bruker pleiere 77 % sunne 
arbeidsstillinger under hygieneoppgaver, sammenlignet  
med bare 48 % når personen vaskes i sengen.*

*Kilde: Knibbe JJ, Knibbe NE & Heitink DEBL (2016).

Du finner mer informasjon på www.arjo.com

DSDC Product Accreditation 
Rating Klasse 1B



HØYDE- 
REGULERBAR 

Gir pleieren mulighet 
til å bruke ønsket 
arbeidshøyde gjennom 
hele hygienerutinen.

NØDSENKING

HÅNDHOLDT 
KONTROLLENHET

NØDSTOPP

RYGGSTØTTE  
I FULL LENGDE

SOLIDE ARMLENER

CARE RAISER™

Gjør at du kan løfte 
pasientens eller beboerens 
sete skånsomt, ved å trykke 
på en knapp, slik at du får 
enkel tilgang til å utføre 
intime hygieneoppgaver  
på en skånsom måte.

Viktige funksjoner
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Drawing Information
Number: 3.2
Section: In the shower
Situiation: Showering with a multi-purpose hygiene chair

PRODUKTINFORMASJON

Sikker arbeidsbelastning (SWL) 136 kg (300 lb)

Vekt 64 kg (141 lb)

Min. lengde, laveste oppreiste stilling 875 mm (34 ½ tommer)

Maks lengde, høyeste tilbakelente stilling 1510 mm (59 ½ tommer)

Total bredde 640 mm (25 ¼ tommer)

Understell, bredde 640 mm (25 ¼ tommer)

Understell, bredde mellom ben 508 mm (20 tommer)

Understell, lengde 865 mm (34 tommer)

Min. høyde ryggstøtte, laveste tilbakelente stilling 1020 mm (40     tommer)

Maks høyde ryggstøtte, øverste oppreiste stilling 1550 mm (61 tommer)

Min. høyde armlener, laveste tilbakelente stilling 775 mm (30 ½ tommer)

Maks høyde armlener, øverste oppreiste stilling 1320 mm (52 tommer)

Setehøyde, laveste/høyeste stilling 510 mm (20     tommer) / 
1050 mm (41     tommer)

Løftelengde (sete) 550 mm (21     tommer)

TILLEGGSUTSTYR

Ryggpute

Nakkepute

Setepute

Bekken og bekkenholder

Sikkerhetsbelte

Desinfeksjonsmiddel for overflater

Batteri og batterilader

Tilstrekkelig arbeidsområde for å utføre hygiene- og forflytningsaktiviteter,  
med tilstrekkelig atkomst for beboeren, utstyret og pleieren som hjelper til.

PLASSBEHOV

Du finner mer detaljert  
informasjon på www.arjo.com

Dementia Services Development Centre ved University of Stirling har foretatt 
en gjennomgang av dette produktet, og har klassifisert designen i forhold til 
designprinsipper for demens og egnethet i et demensinkluderende miljø. For 
enkel identifisering er produktets egnethet klassifisert med tall med tilhørende 
bruksforklaring, innenfor de oppgitte klassifiseringsnøklene. DSDC Accredited 
Product-logoen tildeles på grunnlag av det enkelte produktet og fargeutvalg. 
Denne akkrediteringen sier ingenting om produksjonen eller produktets endelige 
bruksområde. Selv om alt er gjort for å sikre at klassifiseringene gjenspeiler produktets 
egnethet og aktuelle bruk på trykkingstidspunktet, kan ikke DSDC holdes ansvarlig 
for det endelige produktets bruksområde, dets ytelse eller grensesnitt mot andre 
produkter eller finisher. For at et miljø skal kunne anses som ”demensinkluderende” 
eller ”demensvennlig”, må spesifikasjonene vedrørende tilliggende overflater, 
ytelsesspesifikasjon (for eksempel lysrefleksverdi (LRV), sklisikkerhet og bruk  
av mønster) og deres egnethet for bruksformålet, vurderes nøye.

©Arjo AB, Oktober 2019. Utstyr og produkter som leveres av Arjo krever bruk av originale deler fra Arjo, 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.  Arjo.A00011.1.1.NO.NO
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