
Bariatriska rumslösningar
ATT VÅRDA BARIATRISKA PATIENTER
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Enligt en WHO-rapport från 2016 är 650 miljoner människor 
världen över överviktiga. Det motsvarar omkring 13 % av 
världens vuxna befolkning.1 

Att vårda bariatriska patienter är en allt mer vanligt 
förekommande utmaning för dagens vårdpersonal. Detta gäller 
särskilt i sjukhusmiljöer, där den ökande populationen av större 
patienter ökar belastningen på de tillgängliga resurserna. 

Vårdinrättningar saknar ofta tillgång till lämplig utrustning, 
lämpliga processer och lämplig utbildning för att kunna  
erbjuda säker, bekväm och värdig vård för denna patientgrupp. 
Därför kan det praktiska vårdarbetet vara ovant och  
utmanande för både patienter och deras vårdpersonal.

Tillgång till rätt produkter i rätt tid kan bidra till att förbättra 
patienternas värdighet, komfort och säkerhet, och samtidigt 
förbättra vårdprocesserna och vårdpersonalens säkerhet  
och effektivitet.

Bariatriska 
rums lösningar

Utmaningar i vården av 
bariatriska patienter
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Förbättrad effektivitet
och säkerhet

Främja patientkomfort 
och värdighet

Uppfylla varierande  
behov med flexibilitet  
i verksamheten

Vi hjälper dig:

Våra bariatriska rumslösningar  
säker ställer att era vårdinstanser är 
rustade för de ökande utmaningarna 
kopplade till bariatriska patienter  
och kan stödja leveransen av en säker, 
kostnadseffektiv och värdig vård.

* Tillgänglig utbildning och rådgivning kan variera mellan olika 
regioner. Mer information finns på www.arjo.com/bariatric

Bariatriska rumslösningar

Lösningar för patient
hantering och hygien
Möjliggör säkra och bekväma 
förflyttningar för större patienter 
och deras vårdpersonal

VTEprevention
Minska risken för venös 
tromboembolism med  
icke-invasiv intermittent 
pneumatisk kompression (IPC)

Ekonomiska lösningar 
Rätt lösning vid rätt tillfälle,  
med eller utan investeringar

Stödytor och hantering  
av mikroklimat
Förbättra vård och skydd av 
ömtålig hud med anpassade  
ytor och mikroklimatlösningar för 
större patienter med hudskador

Sjukvårdssängar
En säker och värdig vårdmiljö  
för bariatriska patienter  
som väger upp till 454 kg

Utbildning
Leverera ergonomiska utbildnings-
program som bidrar till att förbättra 
vårdpersonalens säkerhet*
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Patientens värdighet och  
vårdpersonalens effektivitet

Hur ska vi bemöta 
och flytta patienten 

på ett säkert sätt 
utan att skada oss själva?

Kommer 
jag att behandlas 

annorlunda på 
grund av min 

vikt?

Hur förflyttar 
vi patienten på 
ett säkert sätt?

Håller 
utrustningen 

för patientens vikt?

Har sjukhuset rätt 
storlek på utrustningen, 

och kommer den att 
hålla för min vikt?

Hur 
behandlas 

jag?

Hur 
förebygger vi 
tryckskador?

Hur mobiliserar 
vi patienten på 
ett säkert sätt?

Hur 
förhindrar vi 

DVT?

Jag vill inte 
belasta 

personalen

Hur 
använder vi den 

här utrustningen?

Frågor och kommentarer

Våra lösningar för bariatrisk vård

Taklyftsystem

Sjukvårdssängar

Golvlyftsystem

Stödytor

Citadel® Plus
SWL* 454 kg

Auralis® Plus
SWL* 454 kg 

Skin IQ® 1000
SWL* 454 kg

Hantering av mikroklimat

Maxi Sky® 2 Plus och selar  
för sittande förflyttningar och 
laterala förflyttningar SWL* 454 kg

Tenor® och selar för sittande  
förflyttningar SWL * 320 kg

Flowtron® ACS900pump med  
Tri Pulse™ eller DVT™ 60 lmanschetter 
– upp till 81 cm i vadstorlek

VTEprevention
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Ökad effektivitet och säkerhet för vårdpersonal
Vid vård av bariatriska patienter behöver ofta extrapersonal 
hjälpa till för att säkerställa att vårduppgifter blir utförda, men 
utan rätt utrustning kan detta innebära en ökad skaderisk för 
både vårdpersonal och patienter. Dessa utmaningar kan lösas 
genom att vårdpersonalen får rätt bariatrisk utrustning i rätt tid.
Utan den rätta utrustningen riskerar både vårdpersonal och 
patienter att skadas allvarligt. Vårt sortiment av bariatrisk 
förflyttningsutrustning underlättar säker och effektiv hantering 
av bariatriska patienter.

Förbättra patientkomfort och värdighet
Bariatriska patienter kan oroa sig över huruvida deras 
kroppsform eller kroppsstorlek besvärar personalen och andra 
patienter eller leder till att utrustningen går sönder. Detta kan 
göra det extra jobbigt för bariatriska patienter att vara inlagda  
på olika vårdinstanser.

Vardagliga uppgifter som toalettbesök eller att ta sig i och ur 
sängen kan vara svårt för större patienter, särskilt om deras 
normala mobilitetsnivå försämras av sjukdom eller följderna 
efter ett kirurgiskt ingrepp. 

Att tillhandahålla enkel åtkomst till bariatrisk utrustning  
kan förbättra komforten för både patient och vårdpersonal.

Hygien

Lateral förflyttning  
och ompositionering

*SWL: Säker arbetslast

Maxi Air® luftassisterat  
förflyttnings system SWL * 544 kg
MaxiSlide® glidlakan

Carmina®

SWL* 320 kg
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Smidig ergonomisk effektivitet

Lösningar för 
patienthantering

Hantering, lateral förflyttning och ompositionering av patienter 
kan vara tidskrävande och fysiskt ansträngande för vårdpersonal.  
Utan den rätta utrustningen riskerar både vårdpersonal och 
patienter att skadas allvarligt. Vårt sortiment av bariatrisk 
förflyttnings utrustning underlättar säker och effektiv hantering 
av bariatriska patienter.

Alla våra lösningar, inklusive taklyftar, golvlyftar och  
hjälpmedel för laterala förflyttningar, är specifikt utformade  
för att vård personal ska kunna bidra till att förbättra 
värdigheten och komforten för större patienter.

• Taklyftar 
• Golvlyftar
• Utrustning för lateral förflyttning

Våra lösningar för 
patienthantering:
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Ökad värdighet och komfort

Hygienlösningar

Hanteringen av hygienbehov hos bariatriska patienter kan  
vara en stor utmaning inom bariatrisk vård. Om lämpliga 
lösningar inte finns tillgängliga kan vårdpersonalen utsättas  
för ökad statisk belastning under förflyttning av patienter  
och hygienaktiviteter.

Våra bariatriska hygienlösningar har utformats för att uppfylla 
komfortbehoven och stödbehoven hos bariatriska patienter.  
De tillhandahåller en ergonomisk plattform för vårdpersonalen 
vid assisterade dusch- och toalettbesök för patienter som väger 
upp till 320 kg. 

Carmina
BEKVÄM, SÄKER OCH VÄRDIG

• Särskilt konstruerad för assisterade hygienrutiner,  
duschning och toalettbesök för patienter.

• Förflyttningsvänlig design ökar säkerheten för patienter  
med olika mobilitetsnivåer.

• Finns i två modeller som toalettsits bredvid sängen  
och en mobil multifunktionell dusch- och toalettstol.
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Förbättrad vård för skadad hud

Terapeutiska  
stödytor

På grund av vätskeretention och dålig cirkulation lider bariatriska 
patienter ofta av ömtålig hud vilket gör att de löper ökad risk att 
drabbas av tryckskada och andra hudskador.2 Vi rekommenderar att 
lämpliga madrasser används för att hjälpa till att minska riskerna.3

Vi erbjuder ett sortiment av madrasser och lösningar för hantering 
av mikroklimat som är till hjälp vid vård av bariatriska patienter 
med ökad risk för hudskador.

Auralis Plus
BARIATISKT SYSTEM MED VÄXLANDE TRYCK 

• Citadel Plus i kombination med Auralis Plus och Skin IQ 1000 
bildar en fullt utrustad plattform som underlättar patientens 
återhämtning och ökar vårdpersonalens säkerhet.

AtmosAir® Plus
UNDERLAG MED ICKE ELDRIVEN TRYCKFÖRDELNING 

• Self Adjusting Technology™ (SAT) som anpassar trycket efter 
patientens rörelser för oavbruten prevention av tryckskador.

Skin IQ 1000
HANTERING AV MIKROKLIMATET

• Mikroklimatsystemet Skin IQ 1000 använder Negative Airflow 
Technology™ för hantering av fukt, värme och luftfuktighet 
(mikroklimat) vid patientens hud, och minskar därigenom 
risken för tryckskador.
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En säker och värdig miljö

Sjukvårdssängar

Sängen är centrum för vården under en sjukhusvistelse och  
utgör en plattform för patientens återhämtning, samtidigt 
som den minskar skaderisken för patient och vårdpersonal.  
Det är av yttersta vikt att sängarna kan bära bariatriska  
patienter utan att kompromissa med komfort, patientens 
värdighet eller önskade behandlingsresultat.2

Citadel Plus är avsedd för patienter som väger upp till 454 kg 
och säkerställer att vårdinrättningar kan tillgodose behoven hos 
bariatriska patienter och deras vårdpersonal på ett säkert sätt 
och samtidigt bibehålla effektiviteten och bevara värdigheten. 
Våra bariatriska sängar är mångsidiga och kan användas för 
många olika typer av patienter.

Citadel Plus
UPPRÄTTHÅLLER VÄRDIGHETEN, FÖRBÄTTRAR VÅRDEN

• Citadel Plus sängsystem för bariatriska patienter har  
ett utseende som liknar Arjos övriga sjukhussängar och  
är därför svårare att urskilja som en bariatrisk produkt,  
vilket bidrar till att behålla patientens värdighet.
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Bekvämt, icke-invasivt och kliniskt effektivt

VTEprevention

Fetma är förknippat med stor risk för venös tromboembolism 
(VTE) – en ledande orsak till sjukhusrelaterad morbiditet  
och mortalitet för bariatriska patienter.4

Flowtron Active Compression System erbjuder intermittent 
pneumatisk kompression (IPC), en enkel och lättanvänd metod 
för att cirkulera blodet i benens djupliggande vener, vilket 
begränsar venös stas och bidrar till att förhindra att DVT bildas.

Våra manschetter Flowtron Tri Pulse och DVT 60 l är speciellt 
utformade för bariatriska patienter med en vadstorlek på upp  
till 81 cm.

Flowtron system för aktiv kompression
SKRÄDDARSYTT, ICKE-INVASIVT OCH KLINISKT BEVISAT

PUMPAR
• Flowtron ACS900-systemet för aktiv kompression  

ger enhetlig och sekventiell behandling från en pump,  
vilket underlättar användningen och ökar säkerheten  
med SmartSense™-patenterad teknik som automatiskt  
känner igen och anpassar sig till den typ eller kombination  
av manschetter som används.

MANSCHETTER
• Ett omfattande sortiment av lätta, andningsbara och 

icke-termiska manschetter med utmärkta fukthanterings-
egenskaper bidrar till att förhindra uppbyggnad av värme  
och fukt för patientens komfort.
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Rätt lösning vid rätt tillfälle, med eller utan investeringar

Ekonomiska lösningar

Med rätt lösningar har vårdinrättningar kapacitet för att förbättra 
kvaliteten på vården och säkerheten för både patienter och 
vårdpersonal. För att hjälpa vårdinstanser att få snabb tillgång 
till bariatriska produktlösningar erbjuder vi hyresalternativ som 
kan skräddarsys specifikt efter just era behov. Våra bariatriska 
rumslösningar omfattar allt från en enskild produkt till ett helt 
paket och erbjuds för hyra vid ett specifikt tillfälle eller inom 
ramen för ett specialanpassat hyresavtal.

Kontakta din  
lokala representant 

för att diskutera vilka 
ekonomiska lösningar 

som passar din 
vårdinstans behov.

arjo.com/
bariatric
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På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar  
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Vårdpersonalens säkerhet– patientkomfort och värdighet

Utbildning

Vi erbjuder utbildning i produktanvändning och rådgivning 
om patientförflyttning för att säkerställa att vårdpersonalen 
arbetar säkert och effektivt och att patienterna har det bekvämt. 
Tillgänglig utbildning och rådgivning kan variera i olika regioner. 
Mer information finns på www.arjo.com/bariatric

Demonstration av Maxi Sky 2 Plus

Citadel Plus demonstrationsvideo


