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DESIGNED FOR CARE

Målsetningen med dette dokumentet er å gi oversiktlig informasjon om hvordan man bruker Bano-badet.
Det skal gi innsikt over alle de forskjellige alternativene man har. Man sikrer da at badet kan brukes
optimalt av både pleiere og brukere. Konseptet vårt innebærer en nøye gjennomtenkt plassering av
de forskjellige baderomsproduktene. Dette gir mange ulike alternativ for brukeren til å klare seg
selvstendig så lenge som mulig. Tanken er at det alltid skal være ett støttehåndtak innen rekkevidde.

Menneskets naturlige bevegelsesmønster danner utgangspunktet for konseptet, som er å skape en
funksjonell baderomsinnredning. Økt selvstendighet gir brukeren mer trygghet og selvtillit, som igjen
gir økt livskvalitet.
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ERGONOMI

Personalet skal kunne lære brukerne hvordan de i størst mulig grad skal klare seg selvstendig på
baderommet, gjennom å bruke de ulike funksjonsløsningene Banokonseptet gir. Brukeren vil da få
trygghet til å bevege seg selv. Det er ønskelig at brukeren benytter sine restkrefter og utnytter støtten
som finnes tilgjengelig. Det gir økt selvstendighet, og gjør at brukeren føler seg trygg med sine bevegelser.
For å gjøre belastningen på pleierne mindre, er det viktig at det gjøres en individuell vurdering av
brukerens ressurser ut ifra hans/hennes synspunkt, og at dette tas opp i en eventuell pleieplan.
Det er ønskelig at så mange som mulig av pleierne får denne informasjonen, og at én person tar ansvaret
for å lære opp de andre pleierne og nyansatte. Alle pleierne vil da i fremtiden kunne utnytte badet optimalt,
i tillegg til å lære brukerne å bruke det så selvstendig som mulig. Mer selvstendige brukere, vil lette
pleiernes arbeidsbelastning.

FUNKSJON

Når du kommer inn på badet finnes det alltid et støttehåndtak innen rekkevidde. Alle støttehåndtak,
toalett, servant og dusjsete er belastningstestet til å tåle store belastninger. Dette bør pleiepersonalet
informere brukeren om.
På dusjsetet sitter man trygt da det er justert i riktig høyde for brukeren. Dusjhyllen er flyttbar og kan
plasseres på flere av støttehåndtakene for å være innen rekkevidde. Dusjstangen tåler like høy belastning
som støttehåndtakene, for å redusere risiko for fall.
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HØYDEJUSTERING

Bano-badet gir mulighet til å justere høyden på servant, toalett, støttehåndtak ved toalettet og dusjsete.
Høydejusteringen skaper de beste forutsetninger for at brukeren skal bli mer selvstendig. Toalettet kan
justeres 20 cm (41 cm-61 cm) i høyden, enten manuelt med sveiv med demenssikring, eller elektrisk.

Servanten kan justeres på lignende måte, mellom 70 og 90 cm.
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Høydejusteringen skjer individuelt sammen med brukeren. Man tar da utgangspunkt i brukerens
funksjoner, høyde og rekkevidde for bevegelser. Armstøtten på WC og dusjsetet justeres manuelt med
en hendel med demenssikring.

Mer informasjon finner du på hjemmesiden www.bano.no
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