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Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er der  
nu flere end 1,9 milliarder voksne i alderen 18 år og derover,  
som er overvægtige,1 hvoraf 600 millioner er decideret fede  
– ca. 13 % af verdens voksne befolkning.1 Denne stigning sætter 
plejemiljøer under alvorligt pres, belaster ressourcerne til  
pleje og får omkostningerne til at stige.2 Plejemiljøerne er 
udfordret på samme måde, når de skal opfylde denne gruppe 
plejemodtageres behov, navnlig i forhold til passende løsninger, 
hjælpemidler og undervisning af plejepersonalet.2

Vi tilbyder en portefølje af bariatriske produkter og tjenester,  
der garanterer, at I er godt klædt på til at håndtere udfordringerne 
forbundet med pleje af overvægtige plejemodtagere. Vores 
hjælpemidler kan hjælpe jer med give disse plejemodtagere  
sikker og værdig patientpleje.

Arjos  
bariatriske 
portefølje
Praktiske løsninger til  
håndtering af den globale  
fedmeepidemis udfordringer
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Produkter og løsninger,  
der henvender sig til væsentlige  

aspekter af bariatrisk pleje

Forbedre håndteringen af  
plejemodtagere effektivt

Øge plejepersonalet og  
plejemodtagernes sikkerhed 

Forbedre plejemodtagernes  
komfort og værdighed

Vi hjælper jer med at: Vores produktportefølje med bariatriske 
løsninger giver jer mulighed for at opfylde 
overvægtige plejemodtageres behov  
på tværs af et fuldt mobilitetsspektrum: 
Lige fra plejemodtagere, der er fuldt 
uafhængige, til plejemodtagere,  
som ikke kan udføre almindelige  
dagligdags aktiviteter uden hjælp.

Støttende liggeunderlag  
og mikroklimakontrol
I kan forbedre pleje og beskyttelse 
af skrøbelig hud med underlags- 
og mikroklimakontrolløsninger 
og særlige liggeunderlag til 
overvægtige plejemodtagere  
med kompromitteret hudintegritet

Hygiejne
Optimer hygiejneprocesserne  
for overvægtige plejemodtagere

Forebyggelse af VTE
Reducer risikoen for venøs  
tromboemboli (VTE) gennem klinisk 
effektiv og ikke-invasiv intermitterende 
pneumatisk kompression (IPC)

Sengesystemer
Tilbyd overvægtige 
plejemodtagere, der  
vejer op til 454 kg sikre  
og værdige omgivelser

Undervisning
Afhold undervisning om ergonomi 
for at forbedre plejepersonalets 
sikkerhed* 

*  Undervisnings- og konsulentydelsestilbud varierer  
fra region til region. Du kan få flere oplysninger på 
www.arjohuntleigh.dk

Sikker håndtering  
af plejemodtagere
Giv plejemodtagerne bariatrisk pleje, 
som er ergonomisk, komfortabel og 
optimerer værdigheden
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Vores bariatriske løsninger

Plejemodtageren
ankommer til

afdelingen

Plejemodtagerens rejse gennem plejemiljøet

Spørgsmål og bekymringer 

Indlæggelse Plejemodtageren
udskrives

Indledende
klinisk evaluering,

herunder
mobilitetsniveau

Overførsel
til afdeling

Overførsel til
specialafdeling

Specialiste-
valuering    Behandling Restitution

*SWL: sikker arbejdsbelastning

Hvordan kan vi tage os af
denne plejemodtager og flytte
vedkommende sikkert, uden at

vi selv kommer til skade?
Bliver jeg set

ned på? 

Hvordan
overflytter vi denne

plejemodtager
sikkert?

Kan
hjælpemidlerne holde 
til plejemodtagerens

vægt?

Har hospitalet
hjælpemidler, der passer

i størrelsen, og kan det
holde til min vægt?

Hvordan
bliver jeg

behandlet? 

Hvordan
undgår vi
tryksår?

Hvordan
mobiliserer vi denne

plejemodtager
sikkert?

Hvordan
forhindrer
vi DVT?

Jeg vil ikke
være en byrde 
or personalet

Hvordan
bruger vi dette
hjælpemiddel?

Loftlift: Maxi Sky® 2 Plus – SWL 454 kg og bariatrisk Deluxe-sejl – SWL 454 kg

Mobil lift: Tenor® – SWL 320 kg

Lejer: Akron™ bariatrisk leje – SWL 325 kg 

Hygiejne: Carmina™ – SWL 320 kg 

Mikroklimakontrol: Skin IQ® 1000 – SWL 454 kg 

Seng: Citadel™ Plus – SWL* 454 kg og liggeunderlag AtmosAir® Plus – SWL 454 kg 

Forebyggelse af VTE: ACS900-pumpe med DVT 60L-manchet til lægstørrelser op til 81 cm 

Overvægtige plejemodtageres 
møde med plejemiljøet
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Løsninger til overvægtige plejemodtagere
Fra det øjeblik de kommer ind i et plejemiljø, til de  
udskrives, har overvægtige plejemodtagere brug for 
specialiserede løsninger, der egner sig til dem, og som 
dækker deres kliniske behov. Det er vigtigt at forstå  
både plejemodtagernes og plejepersonalets udfordringer 
i de plejefaser, en plejemodtager gennemgår, og hvilke 
løsninger der er de bedst egnede i de forskellige faser. 
Plejemiljøer med de rigtige løsninger er i stand til at  
forbedre kvaliteten og hjælpe med at forbedre sikkerheden 
for plejepersonalet, når de håndterer overvægtige  
plejemodtagere, og samtidig sikre plejepersonalets  
sikkerhed og effektivitet. Med de rigtige løsninger  
kan overvægtige plejemodtagere opleve komfortabel  
og værdig pleje – i hver eneste fase af deres møde  
med plejemiljøet.



6  ARJOS BARIATRISKE LØSNINGER

Strømlinet ergonomisk effektivitet

Løsninger til håndtering  
af bariatriske plejemodtagere

Håndtering af plejemodtagere kan være tidskrævende og  
fysisk anstrengende for plejepersonalet. Uden de korrekte  
hjælpemidler er både plejepersonale og plejemodtagere  
i fare for at komme alvorligt til skade. Vores sortiment  
af hjælpemidler til håndtering af bariatriske plejemodtagere 
muliggør sikker og effektiv håndtering af overvægtige  
plejemodtagere.

Alle løsninger, herunder loftlifte, passive gulvlifte og sejl, er  
helt specifikt designet til at plejepersonalet har mulighed for  
at højne overvægtige plejemodtageres værdighed og komfort.

• Loftlifte 
• Gulvlifte
• Løftebøjler
• Sejl

Vores løsninger til håndtering 
af plejemodtagere:
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Forbedret livskvalitet

Bariatriske  
hygiejneløsninger

Overvægtige plejemodtageres hygiene kan være en af  
de største udfordringer inden for effektiv bariatrisk pleje.  
Hvis ikke passende løsninger er tilgængelige, kan  
plejepersonalet blive udsat for øget statisk belastning  
under håndtering af plejemodtagere og hygiejneaktiviteter.

Vores bariatriske hygiejneløsninger er blevet udviklet med  
henblik på at øge overvægtige plejemodtageres komfort  
og værdighed. De giver plejepersonalet en ergonomisk platform 
til assisteret brusebadning og toiletbesøg for plejemodtagere, 
der vejer op til 320 kg. 

Carmina
KOMFORTABEL, SIKKER OG VÆRDIG

• Designet specifikt som en hjælp i forbindelse med  
plejemodtageres hygiejnerutiner, brusebade og toiletbesøg.

• Den er let at flytte rundt på og er dermed en sikker løsning  
for plejemodtagere med forskellige mobilitetsniveauer.

• Fås i to modeller – som en bækkenstol, der egner sig til brug 
ved sengen, og en mobil, kombineret bruse- og bækkenstol.
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Forbedret pleje af kompromitteret hud

Bariatriske  
liggeunderlag

Overvægtige plejemodtagere lider ofte af mere skrøbelig  
hud på grund af væskeophobning og dårlig blodcirkulation, 
hvilket gør dem mere sårbare over for tryksår og vævsskader.2  
Vi anbefaler derfor anvendelse af passende liggeunderlag  
for at nedsætte denne risiko.3

Arjo tilbyder et sortiment af liggeunderlag og hjælpemidler  
til mikroklimakontrol, som kan give jer egnede løsninger,  
der hjælper med plejen af overvægtige plejemodtagere  
med kompromitteret hudintegritet.

AtmosAir Plus
NON-POWERED MADRAS TIL BARIATRISK PLEJE

• Self Adjusting Technology™ (SAT), som løbende  
forebygger tryksår ved automatisk at ændre  
trykket i forhold til plejemodtagerens bevægelser.

• Systemet til mikroklimakontrol, Skin IQ 1000, hjælper  
med at beskytte skrøbelig hud ved at regulere temperatur 
og fugtighed mellem hud og madras for derved at reducere 
risikoen for tryksår.
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Et sikkert og værdigt miljø

Bariatriske  
sengesystemer

Overvægtige plejemodtagere har en øget risiko for at  
få sundhedsmæssige problemer og kroniske sygdomme,  
hvoraf mange kan føre til længerevarende hospitalsophold.2 
Det er helt afgørende at kunne tilbyde disse overvægtige 
plejemodtagere senge, der er designet til deres størrelse  
og vægt, uden at det går ud over komfort, værdighed eller  
de ønskede behandlingsresultater.2

Citadel™ Plus er designet til plejemodtagere, der vejer op  
til 454 kg og sikrer, at plejemiljøer på sikker vis kan opfylde 
overvægtige plejemodtagere og deres plejepersonales  
behov og samtidig bevare effektiviteten og hjælpe med  
at bevare værdigheden. Arjo har et alsidigt sortiment af 
bariatriske senge, der henvender sig til mange forskellige  
typer overvægtige plejemodtagere.

Citadel Plus
BEVARER VÆRDIGHEDEN OG GIVER AVANCERET PLEJE

• Eftersom det bariatriske plejesystem Citadel Plus umiddelbart 
ligner andre hospitalssenge fra Arjo, fremstår det ikke 
som et bariatrisk produkt, og dermed bevares overvægtige 
plejemodtageres værdighed.
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Komfortabel, praktisk og klinisk effektiv

Forebyggelse af VTE  
hos bariatriske patienter

Fedme associeres med en høj risiko for venøs tromboemboli 
(VTE) – en stor årsag til at bariatriske plejemodtagere  
dør på hospitaler, og at de dør generelt.4

Vores DVT™ 60 L-manchetter er specielt designede  
til overvægtige plejemodtagere.

Flowtron ACS
DET PRAKTISKE VALG

PUMPER
• Det aktive kompressionssystem Flowtron ACS900 har en enkel  

pumpe, der er let at bruge, og som har flere behandlingsindstil-
linger og et stort udvalg af behagelige DVT-manchetter.

MANCHETTER
• Flowtron-manchetternes ikke-termiske, fugtkontrollerende 

egenskaber kan hjælpe med at give overvægtige 
plejemodtagere mere komfort.

• Automatisk genkendelse af manchetter

• Behageligt, åndbart materiale

• Kun til brug til en plejemodtager

• Manchetterne passer til lægstørrelser op til 81 cm
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Sikkert for plejepersonalet – værdigt og  
komfortabelt for bariatriske plejemodtagere

Undervisning

For at garantere sikkerheden og plejemodtagerens komfort 
anbefales det, at alt plejepersonale undervises/uddannes,  
før de tager sig af en overvægtig plejemodtager.2  
Undersøgelser viser, at undervisning i brug af de korrekte 
hjælpemidler og forflytningsteknikker kan reducere risikoen  
for både plejepersonalet og overvægtige plejemodtagere  
samt øge kvaliteten af plejen.5

Vi tilbyder undervisning i brug af produkterne og konsulentbistand  
i håndtering af plejemodtagere for at garantere, at plejepersonalet  
arbejder sikkert, og at bariatriske plejemodtagere bevarer 
værdighed og komfort. Undervisnings- og konsulentydelsestilbud 
varierer fra region til region. Du kan få flere oplysninger på  
www.arjohuntleigh.dk
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Arjos filosofi  
Positive Eight™

Filosofien Positive Eight visualiserer  
de potentielle dominoeffekter, der kan 
udspringe af investeringer i en forbedring 
af håndteringen af plejemodtagere.

Vi bestræber os på at give plejemiljøer  
de rigtige forudsætninger for at arbejde  
i overensstemmelse med filosofien  
Positive Eight ved at sikre:

•  Anvendelse af de bedst  
mulige plejeteknikker 

•  Så effektiv anvendelse af den 
tilgængelige plads som muligt

•  Levering af egnede hjælpemidler til 
understøttelse af plejemodtageres 
funktionelle mobilitet
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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. Arjo har mere end 5.900 medarbejder på verdensplan og kunder i over  
60 lande. I 2016 beløb Arjos salg sig til cirka 8 milliarder svenske kroner.  Arjo er børsnoteret på Nasdaq Stockholmsbørsen, og hovedkontoret ligger i Malmö, Sverige.  
Everything we do, we do with people in mind. 
www.arjo.com


