CONCERTO
Wózek prysznicowy

… with people in mind
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Bezpieczna kąpiel
pod prysznicem
Coraz więcej ośrodków opieki wybiera kąpiel pod prysznicem
jako alternatywę dla tradycyjnej kąpieli w wannie. Concerto oferuje
bezpieczny, sprawdzony system kąpieli dla pacjentów zależnych
od opiekuna w szeregu ośrodków opieki.
Concerto może odegrać ważną rolę, pomagając w bezpiecznej kąpieli
pod prysznicem, a także w innych procedurach higieny w ośrodkach
opieki nad osobami starszymi, ośrodkach opieki krótkoterminowej
i specjalnej.
Ten wózek prysznicowy został specjalnie zaprojektowany dla
pacjentów osłabionych, pacjentów niepełnosprawnych, zależnych od
opiekuna lub niesamodzielnych. W Galerii Pensjonariuszy odpowiadają
im takie osoby jak: Emma, Edward, Emil i Elise.
Concerto to sprawdzone rozwiązanie kąpieli pod prysznicem
stanowiące bardziej higieniczną i mniej krępującą alternatywę dla toalety
w łóżku. Nasz wózek kąpielowy od wielu lat jest stosowany z powodzeniem
w ośrodkach opieki na całym świecie. Służy on polepszeniu procedur
higieny u pacjentów zależnych od opiekuna.
Pacjenci są kąpani pod prysznicem, leżąc na plecach na wygodnym
miękkim materacu. Wózek jest stabilny i bezpieczny. Jego składane
boczne barierki wyposażone są w podwójne blokady bezpieczeństwa,
zapobiegające przypadkowemu otwarciu.
Szeroki wózek kąpielowy, z regulowaną wysokością oferuje idealne
pod względem ergonomii warunki pracy. Zapewnia pełny dostęp
do ciała podczas: kąpieli pod prysznicem, mycia głowy, pielęgnacji
stóp oraz w trakcie osuszania, umożliwia także, dzięki odpowiedniej
szerokości, łatwe obracanie pacjenta.
Concerto jest częścią obszernej oferty produktów firmy ArjoHuntleigh
przeznaczonych do kąpieli pod prysznicem. Wózek prysznicowy Concerto,
fotel Carendo i krzesło Carino to produkty dzięki którym ośrodki opieki
otrzymują optymalne rozwiązania w zakresie kąpieli pod prysznicem
pacjentów na wszystkich poziomach sprawności.

Concerto to idealna platforma dla
procedur takich jak mycie głowy.
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Opieka nad osobami starszymi
Wózek prysznicowy Concerto poprawia jakość życia starszych
pacjentów zależnych od opiekunów, sprawiając, że procedura kąpieli
pod prysznicem jest bezpieczna, wygodna i niekrępująca.

Łatwoślizgi MaxiSlide umożliwiają
bezpieczne, ergonomiczne przeniesienie
od strony bocznej.

Bezproblemowy transport dzięki
mechanizmowi do jazdy na wprost.

Dla wielu pacjentów w ośrodkach opieki, zależnych od opiekuna,
jedyną czynnością higieniczną w ciągu doby jest kąpiel w łóżku,
która jest niewygodna i krępująca. Taka kąpiel przeciąża także plecy i szyję
opiekuna, gdyż wymaga pochylania się nad łóżkiem.
Wózek prysznicowy Concerto zapewnia ergonomiczne rozwiązanie
w zakresie kąpieli pod prysznicem. Funkcja regulacji wysokości sterowana
pilotem w zasilanym akumulatorowo modelu oznacza, że opiekun może
ustawić wózek kąpielowy na odpowiedniej, bezpiecznej wysokości
roboczej. Jednakże, dla zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa wózek
prysznicowy Concerto wymaga dwóch opiekunów.
Przeniesienie pacjenta z łóżka na wózko – wannę może być wykonane
za pomocą podnośnika sufitowego, podnośnika podłogowego lub
z użyciem łatwoślizgów Maxi Slide. Dzięki wózkowi prysznicowemu
Concerto pacjent może zostać przeniesiony z sypialni do łazienki bez
jakiegokolwiek ręcznego podnoszenia.
Wózek prysznicowy może być używany razem ze zlewem
odpływowym, co niweluje zachlapanie łazienki. Lekkie nachylenie leża
dobrze odprowadza wodę. Kanały odprowadzające w szczelnym materacu
także przyspieszają usuwanie wody. Zużyta woda z prysznica jest
kierowana przez elastyczny przewód odpływowy do odpływu podłogowego
lub toalety, co pozwala poszerzyć zakres pomieszczeń używanych jako
kąpielowe. Po kąpieli pod prysznicem lekki zdejmowany materac i składane
leże sprawiają, że czyszczenie i dezynfekcja wózka prysznicowego są
szybkie i łatwe.
Wózek prysznicowy Concerto zapewnia ergonomiczne rozwiązanie
w zakresie wspomagania kąpieli pod prysznicem pacjentów zależnych
od opiekuna. Tysiące wózków prysznicowych jest użytkowanych na co
dzień w ośrodkach opieki nad osobami starszymi na całym świecie.

Łatwe i bezpieczne przeniesienie
na wózek prysznicowy Concerto za
pomocą podnośnika z nosidłem.

Systematyczna pielęgnacja stóp
może być wykonywana łatwo
i skutecznie.

Podczas opieki
krótkoterminowej
wózek prysznicowy
Concerto może być
dobrą platformą
do pielęgnacji ran.
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Opieka krótkoterminowa
W ośrodkach opieki krótkoterminowej wózek prysznicowy
Concerto może wspomóc procedury wymagające ścisłego
przestrzegania standardów higieny.
Przed zabiegami chirurgicznymi wózek prysznicowy
może być niezbędny do przedoperacyjnego mycia i procedur
higienicznych. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny
jest uchwyt do kroplówek. Podczas pielęgnacji ran i oparzeń
higiena jest kluczowym elementem. Wózek prysznicowy Concerto
oferuje platformę dobrego dostępu podczas kąpieli i leczenia
uszkodzonych części ciała pacjenta.
Podczas opieki krótkoterminowej mobilne urządzenie
jest szczególnie przydatne. Wózek prysznicowy Concerto
może być szybko przemieszczany tam, gdzie jest niezbędny
w danej chwili. Nasz wózek prysznicowy, który może także
służyć jako użyteczny stół pielęgnacyjny dostępny jest w trzech
różnych długościach, dopasowując się do dorosłych lub dzieci
wymagających opieki krótkoterminowej.

Miękki materac sprawia, że pacjenci czują się
komfortowo podczas przedoperacyjnych procedur
higienicznych.
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Opieka specjalna
Dla pacjentów zależnych od opiekuna w ośrodkach opieki specjalnej wózek prysznicowy
Concerto może zaoferować bezpieczne środowisko w zakresie kąpieli pod prysznicem
oraz wielu zabiegów toaletowych.
Ośrodki opieki specjalnej obejmują szeroki zakres środowisk opieki, w których pacjenci mogą
być zależni od opiekunów w wyniku psychicznej lub fizycznej niepełnosprawności. Trzy różne
długości wózka prysznicowego Concerto umożliwiają wspomaganie kąpieli pod prysznicem
oraz zabiegów toaletowych zarówno u dzieci jak i u dorosłych.

Bezpieczna kąpiel pod prysznicem jest kluczowa
dla pacjentów, u których występują stany napadowe.
U podopiecznych narażonych na to ryzyko można
zastosować wyższe barierki boczne (opcja).

Wózek prysznicowy Concerto umożliwia personelowi
zaoferowanie dodatkowej pielęgnacji, której pacjent
nie może wykonać samodzielnie np. golenie.
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Wyposażenie dodatkowe
Szeroki asortyment wyposażenia
dodatkowego do wózka
prysznicowego Concerto pozwala na
maksymalizację komfortu i umożliwia
optymalne dopasowanie do opieki
nad osobami starszymi, opieki
krótkoterminowej i opieki specjalnej.
Poduszka w kształcie klina i regulowane
podparcie pleców zwiększą wygodę
pacjenta oraz umożliwią lepszy dostęp
w przypadku niektórych zabiegów
toaletowych.
W niektórych przypadkach
konieczne mogą okazać się barierki o
większej wysokości, również dostępne
w naszej ofercie.
Uchwyt do kroplówek
jest najpopularniejszy w środowiskach
opieki krótkoterminowej.

Poduszka w kształcie klina

Regulowane podparcie pleców
(trzy pozycje)

Wyższe barierki boczne

Uchwyt do kroplówek

CECHY

Model elektryczny, zasilany akumulatorowo

Mechanizm do jazdy na wprost

Wygodny odpływ – do toalety
lub podłogowy

Uchwyt na pilota, tylko w modelu
elektrycznym

Pochylane leże

Uchwyt do przewodu odpływowego

Specyfikacja produktu
Informacje o produkcie

Wymagania przestrzenne

Odpływ
podłogowy

Maksymalne obciążenie robocze (SWL)
Maksymalna waga pacjenta		
Ruchoma
bateria
prysznicowa
oraz długi wąż
prysznicowy
(2500 mm)
z uchwytem
spustowym

1900 mm

2700 mm
600 mm

3050 mm

2250 mm

800 mm

800 mm
2360 mm

350 mm

Niebieski obszar oznacza minimalny obszar roboczy dla personelu, wymagany z jednej
strony w celu użycia mechanicznego wspomagania w sposób ergonomiczny.
Jasnoniebieski obszar oznacza wymagane powiększenie obszaru roboczego
w celu ułatwienia czynności z obu stron, w celu zapewnienia odpowiedniego dostępu
do pacjenta.

175 kg
150 kg

Waga (wersja hydrauliczna)		
Waga (wersja elektryczna)		

74 kg
80 kg

Szerokość (leże)		

650 mm

Szerokość całkowita (razem z bocznymi barierkami)

760 mm

Długość całkowita (różne leża)		
		
		

1600 mm
1900 mm *
2250 mm

Długość podstawy jezdnej (łącznie z ramą kółek)

995 mm

Maks. wewnętrzna długość podstawy		

820 mm

Maks. zewnętrzna szerokość podstawy		

700 mm

Min. zewnętrzna szerokość podstawy		

300 mm

Wysokość podstawy		

150 mm

Wysokość, najwyższa pozycja od podłogi do leża
Wysokość, najwyższa pozycja od podłogi do leża
(wersja elektryczna)

890 mm
870 mm

Wysokość, najniższa pozycja od podłogi do leża

570 mm

Zakres podnoszenia		
Zakres podnoszenia (wersja elektryczna)		

320 mm
300 mm

Galeria Pensjonariuszy
Opieka nad
Opieka
osobami
krótko
Opieka
starszymi terminowa specjalna
E
E
E

Kolor

Szary i niebieski

Uchwyty do przewodu odpływowego dołączone
EMMA

EDWARD

Emil

E, osoby prawie całkowicie przykute do łóżka oraz całkowicie zależne
od opieki

Dostępny jako wersja olejowo hydrauliczna (regulacja pompą nożną)
oraz wersja zasilana akumulatorowo (elektryczna), sterowana pilotem.
*Regulowana +/- 50 mm

Aby otrzymać więcej informacji na temat Galerii Pensjonariuszy (Mobility Gallery™), należy skontaktować
się z firmą ArjoHuntleigh.

Wszystkie produkty oznaczone są znakiem CE.
Jedynie części specjalnie do danego celu zaprojektowane przez firmę ArjoHuntleigh powinny
być stosowane do urządzeń i produktów dostarczanych przez firmę ArjoHuntleigh.
Ze względu na ciągły rozwój firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produktach
i warunkach technicznych bez uprzedzenia.
® i ™są zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh, 2011.

www.ArjoHuntleigh.com

ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.
ul. Ks. Wawrzyniaka 2
62-052 Komorniki
Telefon: +48 61 664 54 11
Faks: +48 61 662 15 90

GETINGE GROUP to wiodący na świecie dostawca produktów i systemów zapewniających
poprawę jakości i efektywności ekonomicznej w służbie zdrowia i branżach pokrewnych.
Działamy posługując się trzema markami, są to: ArjoHuntleigh, GETINGE i MAQUET.
ArjoHuntleigh oferuje rozwiązania w zakresie opieki nad osobami o ograniczonej
sprawności ruchowej i stanach z tym związanych oraz leczenia ran. GETINGE dostarcza
rozwiązania w zakresie systemów sterylizacji wymaganych w służbie zdrowia i dezynfekcji
w branżach pokrewnych. MAQUET specjalizuje się w rozwiązaniach, metodach leczenia
a także produktach dla bloków operacyjnych i oddziałów intensywnej opieki medycznej.
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Wyposażony w poduszkę pod głowę i składane boczne barierki
z blokadą bezpieczeństwa

