
System 2000® – løsninger  
til assisteret badning

RHAPSODY®, PRIMO® OG HARMONIE®

Bade-  
og wellness- 
system til alle 

mobilitets-
niveauer
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Hos Arjo tror vi på, at badning bør være 
en sikker, beroligende og sansemæssig 
oplevelse, der fremmer velværet  
og forbedrer livskvaliteten – og som  
bør være til rådighed for plejemodtagere  
på alle mobilitetsniveauer.

System 2000 består af badekarrene Rhapsody, Primo 
og Harmonie samt et sortiment af fuldt integrerbare 
forflytningshjælpemidler. System 2000 er udviklet til  
at gøre hele hygiejnerutinen nemmere, med kun en enkelt 
forflytning fra seng eller kørestol til badet. Det fremmer  
en effektiv arbejdsproces, samtidig med at det giver en 
behagelig og afslappende badeoplevelse for plejemodtagere 
med alle niveauer af mobilitet. 

Velegnet til alle mobilitetsniveauer, fra Albert, Barbara, Carl og Doris til Emma

Albert, som kan gå  
og klare sig selv.

C D EA B

Barbara, som kan holde  
sig selv oppe i nogen grad.

Carl, som sidder i kørestol  
og har delvis evne til at  
holde sig selv oppe.

Doris, som ikke er i stand  
til at holde sig selv oppe.

Emma, som er næsten 
fuldstændigt sengeliggende 
og helt afhængig af hjælp.
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Muliggør en effektiv hygiejnerutine, der kan udføres 
af en enkelt plejeperson med plejemodtagere i alle 
mobilitetsniveauer. Vores badeløsning er konstrueret til 
at reducere risikoen for overbelastning eller skader hos 
plejepersonalet og hos plejemodtageren ved at reducere 
antallet af nødvendige forflytninger, fra afklædning  
til badning.

Kan anvendes af  
en enkelt plejeperson

Vælg mellem en række funktioner, der er udviklet  
til at gøre badningen til en fornøjelig og afslappende 
oplevelse for plejemodtagere med forskellige  
niveauer af fysiske og kognitive evner.

Badning fremmer velværet

Vores valgfrie integrerede desinfektionssystem  
er udviklet til hurtig, grundig og effektiv rengøring og 
desinficering af badekarret og af forflytningsenhederne.

Integrerede 
desinfektionsfunktioner



System 2000-badekarrene er konstrueret, så de kan integreres med Arjos 
hygiejnelifte og loftlifte, så I på sikker og behagelig vis kan transportere 
plejemodtageren fra sengen eller kørestolen til badekarret og tilbage  
igen i en enkel, effektiv og sikker cyklus. Den integrerede løsning er 
udviklet til at minimere risikoen for overbelastning af plejepersonalet  
og risikoen for, at plejemodtageren falder eller glider.

En fuldt integreret  
og ergonomisk løsning

System 2000-badekar kan også benyttes sammen med hygiejneliftene Calypso og Bolero,
afhængigt af hvad der er tilgængeligt på markedet. 

1. Vælg en passende hygiejnelift
 Vælg den rigtige loftlift, hygiejneliftstol eller det 

rigtige hygiejneliftleje, afhængigt af plejemodtagerens 
mobilitetsniveau. 

2. Vælg den ønskede længde på badekarret
 Vælg det badekar, der passer bedst i længden til 

plejemodtagerens mobilitetsniveau, og som også  
passer til den ønskede lift.

3. Badekarrets form
 Vælg mellem den velkendte form i et traditionelt,  

lige badekar eller en nøglehulsform, der er konstrueret  
til at give ekstra skulderplads, når plejemodtageren  
læner sig tilbage i badekarret. 

4. Fremhæv de terapeutiske fordele ved badning
 Vælg mellem Hydromassage, Hydrosound og/eller  

Sound & Vision til at intensivere den terapeutiske oplevelse  
af badningen for plejemodtagerne.

5. Sikkerhed og beskyttelse
 Flere forskellige skoldningsbeskyttelsesfunktioner 

forhindrer, at vandet overstiger sikker temperatur.  
Den automatiske opfyldningsfunktion slukker for vandet, når 
det ønskede niveau er nået, så plejepersonalet kan fokusere 
på at gøre plejemodtageren klar til badet.

6. Desinfektion
 Indbygget desinfektionssystem til praktisk rengøring  

og desinfektion af badekarret og forflytningsudstyret. 

7. Badevæsker
 Arjo tilbyder et udvalg af badeolier og en shampoo  

og kropssæbe, der blidt renser hud og hår.

8. Tilbehør
 Giv plejemodtageren forøget fysisk velvære og  

gør badesituationerne mere praktiske ved at vælge  
blandt forskelligt standard- og ekstraudstyr.

8 nemme trin 
til at skabe en tilpasset badeoplevelse med System 2000
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System 2000 omfatter badekar i forskellige former og længder, så det bliver muligt 
at vælge det rigtige badekar til plejemodtageren. Alle System 2000-badekar  
er højdejusterbare, så I kan finde frem til den optimale arbejdshøjde og samtidigt  
opretholde god øjenkontakt med plejemodtageren.

PRIMO® OG HARMONIE® 

Både Primo og Harmonie har den 
velkendte form i et traditionelt, lige 
badekar i flere forskellige længder, 
mens Harmonie findes i bredere mål 
og er udviklet med fokus på de større 
plejemodtageres behov.
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Udviklet til Albert,  
Barbara og Carl.

A B C

Udviklet til Doris  
og Emma.

D E

Kan anvendes sammen med Rhapsody 
og Primo, størrelse 2300 og 2500 mm. 
Udviklet til Doris og Emma.

D E

RHAPSODY®

Har en nøglehulsform, der giver  
ekstra skulderplads og bedre  
adgang til overkroppen.

ALENTI®

Hygiejneliftstolen Alenti er udviklet  
til plejemodtagere, som er i stand  
til at kontrollere overkroppen,  
når de sidder, og den giver en 
behagelig tilbagelænet siddestilling. 
Alenti er kompakt, så den er nem 
at manøvrere og kan parkeres på 
begge sider af badekarret. Flere 
hygiejneopgaver såsom toiletbesøg 
og brusebadning kan gennemføres, 
mens plejemodtageren sidder i den.

MIRANTI®* 

Hygiejneliftlejet Miranti er beregnet  
til plejemodtagere, der har brug  
for at ligge tilbagelænet, og den  
kan indstilles til halvt tilbagelænet  
eller fuldt tilbagelænet position.  
Der kan tilvælges et ekstra eldrevet 
femte hjul, der gør det muligt for  
en enkelt plejeperson at manøvrere 
Miranti fra sengen til badet.

MAXI SKY® 2 MED  

MESH SLING® 

Vores loftlift Maxi Sky 2 udgør 
en nemt tilgængelig, sikker 
forflytningsløsning til afhængige 
plejemodtagere, der med en enkelt, 
ubesværet forflytning kan flyttes 
fra seng til badekar. Når loftliften 
kombineres med et netsejl, kan 
vandet nemt passere gennem 
materialet, hvilket gør det til  
den perfekte løsning til bruse-  
eller karbad.

System 2000-badekar kan også benyttes sammen med hygiejneliftstolene Calypso og Bolero, afhængigt af hvad der er tilgængeligt på markedet.
*Miranti kan benyttes sammen med System 23- og System 25-badekarlængder.
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En effektiv rutine  
kan udføres af en  
enkelt plejeperson

System 2000-badeløsningen er udstyret med tydelige, 
universelle ikoner, der er nemme at betjene for en enkelt 
plejeperson. Dette bidrager til at I kan bruge mere tid  
og opmærksomhed på plejemodtageren.
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• Højdejustering giver bedre adgang til plejemodtageren og 
gør det muligt for plejepersonen at indtage en behagelig 
arbejdsstilling gennem hele hygiejnerutinen.

• Enkelt eller dobbelt brusehoved med tænd/sluk-funktion  
og lang, fleksibel slange.

• Tredobbelt elektronisk skoldningsbeskyttelse med 
termostatisk blandingsbatteri sørger for en konstant 
temperatur under hele badningen og sikrer automatisk 
nedlukning, hvis vandtemperaturen overstiger  
et sikkert niveau.

• Betjeningspanel med digitalt display gør det nemt  
at styre vandtemperaturen. 

• Funktionen Autofyld fylder hurtigt badekarret og  
stopper automatisk, når det på forhånd indstillede niveau  
er nået, så plejepersonalet kan fokusere på plejemodtageren.

• Integreret dispensersystem til sæbe, olie og shampoo.

Valgfrit integreret rengørings- og desinfektions-
dispenseringssystem med specielt gult håndsæt, der er 
udviklet med fokus på hurtig, grundig og effektiv rengøring 
af både badekar og de forflytningsenheder, der er blevet 
benyttet. Desinfektionshåndsættet er nemt tilgængeligt  
fra panelområdet og leverer desinfektionsvæsken  
i det rette opløsningsforhold. Badekarret har også 
et automatisk desinfektionssystem til de indvendige 
komponenter af Hydromassage™-enheden.

Vigtigste funktioner og fordele:

Reducer risikoen for 
krydskontaminering 



Badning til fremme  
af velværet
System 2000-badeløsningen omfatter en række valgfrie 
funktioner, der forstærker komfort og fremmer afslapning  
samt de beroligende og terapeutiske fordele ved badning.

Hydromassage™-spaterapi
Hydromassage fungerer ved, at systemet skaber bobler,  
der giver en blid massageeffekt, som er beregnet til at  
fremme afslapning samt give en behagelig sanseoplevelse.

Hydrosound™-renseterapi
Ved at skabe lavfrekvente lydtrykbølger genererer  
Hydrosound millioner af bobler i vandet, der fungerer  
som blide ”hudskrubbere”, der fjerner snavs og partikler  
fra huden uden manuel afvaskning.

Sound & Vision™ – en oplevelse for flere sanser
Det er påvist, at musik bidrager til at mindske aggressiv  
og ophidset adfærd hos ældre, som lider af demens.  
Sound & Vision skaber farverig undervandsbelysning  
og spiller blid musik, der bidrager til at dæmpe stress og  
angst. Undervandsbelysning, der er monteret i fodenden  
af badekarret, kan indstilles til at skifte mellem rød, grøn,  
blå, pink og gul, mens en USB-port giver mulighed for at 
afspille blid og afslappende musik, alt efter plejemodtagerens 
præferencer og den ønskede effekt.
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Kilder: Goto et al (2018), Al-Qubaeissy K et al (2013), Sung HC & Chang AM (2005),  
Goris DE et al (2016), Ray KD & Fitzsimmons S (2014), Lim KO, Lee DY & Shin WS (2013). 
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Fodstøtte
Den flytbare fodstøtte kan placeres i en af fire positioner  
og giver ekstra sikkerhed og komfort ved at forhindre,  
at plejemodtageren glider ned i badekarret.

Behandlingsslange
Behandlingsslangen kan kobles direkte til Hydromassage-
systemet, så plejepersonalet kan give lokal massage  
på en arm eller et ben.

Pude
Puden kan fastgøres til badekarret med sugekopper.  
Når puden er placeret, bliver den siddende, men den  
kan også nemt flyttes, hvis og når det er nødvendigt.

Bakke til toiletartikler, til påklikning
En tilbehørsbakke, der kan klikkes på, giver nem adgang  
til shampoo, badeolie og andre personlige ting og sørger  
for, at de altid er inden for rækkevidde.

Tilbehør

Ekstra tilbehør
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*Den afbillede model er udstyret med P300-betjeningspanel. P220-betjeningspanel med mekanisk vandtemperaturstyring kan også bestilles.

Vigtigste funktioner

Arjo Care tilbyder ekspertservice af jeres udstyr, inklusive 
planlagt vedligeholdelse og eftersyn til forebyggelse  
af problemer, inden de opstår, hvilket reducerer dyr  
nedetid på udstyret, som kan udgøre en risiko i forhold  
til både medarbejdernes og plejemodtagernes sikkerhed og 
velvære. Vi leverer kun originale, validerede dele og tilbehør, 
og vi sørger for detaljeret dokumentation af alle eftersyn 
for at understøtte sporbarhed og overholdelse af love og 
bestemmelser.

Lad Arjo Care hjælpe jer med at sikre, at jeres udstyr fungerer, 
som det skal, så I kan fokusere på det, der virkelig  
er vigtigt: at levere pleje i høj kvalitet.

Arjo Care

HØJDEJUSTERING
Udviklet til at reducere risikoen  
for overbelastning eller skader  
hos plejepersonalet.

FLERE NIVEAUER AF 

SKOLDNINGSBESKYTTELSE
Opretholder en konstant temperatur og 
lukker automatisk ned, hvis temperaturen 
overstiger det sikre niveau.

HYDROMASSAGE™, HYDROSOUND™ 

OG SOUND & VISION™ SOM TILVALG 
Fremmer de beroligende og terapeutiske 
fordele ved badning.

NØGLEHULSFORM (KUN RHAPSODY)
Giver ekstra skulderplads, når plejemodtageren 
læner sig tilbage i badekarret. 

INTEGREREDE DISPENSERE  

SOM TILVALG
Giver nem og brugervenlig adgang  
til sæbe, shampoo og badeolie.

BRUSEHOVED
Med lang, fleksibel slange og tænd/
sluk-funktion, der giver nem kontrol.

AUTOMATISK FYLDNING
Fylder badekarret og stopper 
automatisk, når vandet har nået  
det på forhånd indstillede niveau.

HURTIG OPFYLDNINGSKAPACITET 
Med justerbar vandtemperatur.

BETJENINGSPANEL MED DIGITALT 

DISPLAY*

INTEGRERET DESINFEKTIONS-

SYSTEM SOM TILVALG
Til krydskontamineringskontrol.
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STANDARDFUNKTIONER

Temperaturdisplay

Temperatur- og trykreguleret

Termostatisk blandingsbatteri

Nedlukning ved ikke-sikker vandtemperatur

Håndbruser til højre

Automatisk fyldning

Overløb

Hovedpude

Fodstøtte

RHAPSODY PRIMO HARMONIE

Kort  
(System 20)

Standard 
(System 23) 

Lang  
(System 25)

Kort  
(System 20)

Standard 
(System 23)

Kort  
(System 20)

Maksimal sikker arbejdsbelastning 
(SWL) (plejemodtager + vand), kg

500 500

Plejemodtagervægt, kg 182 182 182 182 182 182

Samlet længde, mm 1970 2270 2520 1970 2270 2055

Samlet bredde, mm 970 760 7660 785

Min. højde fra badekarrets kant, mm 835 620

Maks. højde fra badekarrets kant, 
mm

1330 1120

Vandforbrug*, liter 195 235 280 185 230 250

Opfyldningstid ved 3000 kPa  
dynamisk tryk (Hw 80C)*, min.

3,50 5,00 6,00 3,50 5,00 6,5

Tømningstid, min. 3,00 4,50 5,25 3,00 4,50 5,5

IP-klasse iht. IEC 60529  
(bad og betjeningspanel)

IP X4 IP X4

IP-kategoriseret håndbetjening og 
håndbetjening til Sound & Vision

IP X7 IP X7

Maks. statisk vandtryk 6 bar (600 kPa, 87 psi) 6 bar (600 kPa, 87 psi)

Mindste driftstryk 2 bar (100 kPa, 14,5 psi)
1 bar (UK)

2 bar (100 kPa, 14,5 psi)
1 bar, afhængigt af om land er UK

EKSTRAFUNKTIONER

Elektronisk overvåget og justeret blandingsventil med P300-panel 

Integreret rengørings- og desinfektionssystem

Integreret system til øjeblikkelig eller programmerbar dispensering af shampoo/kropssæbe 
og badeprodukter

Hydromassage, Hydrosound eller almindeligt bad

Sound & Vision-terapi

Nødsænkning

Sæt til varmtvandsskyl (afhængigt af marked)

Dobbelte håndbrusere (venstre og højre side)

Mobil Hydromassage-terapidyse

Bakke til toiletartikler

Programmerbar Autofyld i tre niveauer

Automatisk desinfektionssystem kombineret med kontakttidslåsning af betjeningspanel-
funktioner

KOMPATIBLE ARJO-LIFTE KOMPATIBLE BADEKARLÆNGDER  
I SYSTEM 2000

Alenti System 20, 23 og 25

Miranti System 23 og 25

Maxi Twin System 20, 23 og 25

Maxi Move, undtagen med stor bøjlestang System 20, 23 og 25

Maxi Sky 2 Plus System 20, 23 og 25

Produktspecifikationer
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Pladskrav
Denne tegning viser en oversigt over de påkrævede 
arbejdsområder til forskelligt mobilitetsudstyr og  
forskellige badekarlængder til System 2000*.

Det blå område angiver det påkrævede arbejdsområde,  
der er nødvendigt for at lette forflytning og hygiejne-
aktiviteter og give tilstrækkelig adgang til plejemodtager, 
udstyr og assisterende plejepersonale.

Bemærk: Pladskrav ved brug af loftlift er ikke inkluderet.

Hvis I har brug for mere detaljerede retningslinjer, 
ekspertindsigt og downloadmateriale om planlægning og 
arkitektmæssigt design af plejemiljøer, kan I finde Arjos 
Håndbog til arkitekter og planlæggere på www.arjo.com.

MIN. PLADSKRAV 
Kort liggebadekar med hygiejneliftstol
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Drawing Information
Number: 4.5
Section: At the bath
Situiation: A short recumbent tub with a lift hygiene chair
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Drawing Information
Number: 4.9
Section: At the bath
Situiation: A long recumbent tub with a lift bath trolley

MAKS. PLADSKRAV 
Langt liggebadekar med hygiejneliftleje

Kun originaldele fra Arjo, der er udviklet specifikt til formålet, bør anvendes på udstyr og produkter leveret af Arjo. Det er vores politik løbende at fremme udviklingen,  
og vi forbeholder os derfor ret til at foretage designmæssige og tekniske ændringer uden varsel. ® og ™ er varemærker tilhørende Arjo-koncernens selskaber.
© Arjo, October 2019 
 
Hos Arjo er vi engagerede i at forbedre hverdagen for de mennesker, der er ramt af nedsat mobilitet og aldersrelaterede helbredsudfordringer. Med produkter  
og løsninger, der sikrer ergonomisk håndtering af plejemodtagere, personlig hygiejne, desinfektion, diagnostik og den effektive forebyggelse af tryksår og venøs  
tromboemboli, hjælper vi plejepersonale på tværs af plejemiljøer med fortsat at hæve standarden for sikker og værdi pleje. Everything we do, we do with people in mind. 

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500 
Arjo Danmark A/S • Vassingerodvej 52 • DK-3540 Lynge • Denmark • +45 4913 8486

www.arjo.com


