Bruse- og skiftelejer
Pressalits bruse- og skiftelejer er udviklet med henblik på at skabe et stabilt underlag i
pusle- og plejesituationer af både børn og voksne. De fleste af vores bruse- og skiftelejer
er udviklet som bruselejer, hvor der kan bruges vand i plejesituationer, og de kan naturligvis
også bruges i en almindelig skiftesituation af et barn såvel som et voksent menneske.

Brug for
rådgivning?
Ring til os i dag på
8788 8989

En sikker løsning

Med mennesket i fokus
Ét ud af fem mennesker i verden lever med en
form for funktionsnedsættelse; dette gør personer
med funktionsnedsættelse til verdens største
minoritetsgruppe. Alligevel overses behovene hos
disse mennesker i skoler, institutioner, på hospitaler
og i den generelle offentlighed, hvor toiletforholdene og -faciliteterne ikke er imødekommende
eller tilstrækkelige.
Skab rum til værdighed
For personer med fysisk funktionsnedsættelse
eller omfattende indlæringsvanskeligheder kan en
simpel tur i forlystelsesparken eller på biblioteket
være umulig – eller ydmygende og uværdig – fordi
toiletfaciliteterne ikke imødekommer deres behov.
Manglende faciliteter og hjælpemidler på toiletterne betyder, at flere eksempelvis vælger at stoppe
væskeindtag før udflugter for at undgå toiletbesøg,
mens andre må ligge på et uhygiejnisk toiletgulv
eller i bilens bagagerum, når de skal plejes eller

skiftes. Dette er ikke værdigt for nogen, og derfor
er bruse- og skiftelejer i særdeleshed vigtige i det
offentlige rum, i institutioner, på skoler og hospitaler
samt i private hjem.
Høj sikkerhed for både brugere og hjælpere
Optimale arbejdsforhold er altafgørende for plejen
af de mennesker, der lever med funktionsnedsættelse. Hjælpere og pårørendes arbejdsforhold er
ofte kritiske, når et stort barn eller en voksen skal
plejes et sted, der ikke er beregnet til formålet.
Dette kan føre til skader i eksempelvis ryg og
skuldre og sætter dermed både brugerens og
hjælperens sikkerhed over styr.
Et højdejusterbart bruse- og skifteleje sikrer optimale arbejdsforhold for hjælpere og pårørende,
idet løft og overflytning til lejet bliver nemmere.
Desuden kan arbejdshøjden tilpasses for at undgå
uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Nem rengøring og hygiejne i top
Det skal være nemt og hurtigt at gøre grundigt
rent på badeværelset eller toilettet for at holde
hygiejnen i top. Derfor er Pressalits bruse- og
skiftelejer designet og udviklet i materialer, hvor
fokus på god hygiejne er i højsædet. Det gør
bruse- og skiftelejerne ideelle til hospitaler og
offentlige institutioner såvel som i private hjem.
Fleksibilitet og kvalitet går hånd i hånd
De rigtige faciliteter på badeværelset bidrager til
en øget oplevelse af selvstændighed og værdighed
for personer med fysisk funktionsnedsættelse.
Den højere grad af selvhjulpenhed er dermed med
til også at højne livskvaliteten hos brugeren.

Forskellige funktioner gør det muligt at tilpasse
de enkelte bruse- og skiftelejer til det enkelte
rum og den enkelte brugers behov. Alle bruseog skiftelejer har desuden 3 års garanti – så er du
sikker på at få en stabil og holdbar løsning i god
kvalitet.

SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE
LÆS MERE OM, HVORDAN VI
KVALITETS- OG SIKKERHEDSTESTER
VORES PRODUKTER ONLINE

Dansk
design

”

Velfærdsteknologi som dette bidrager ikke kun
til øget livskvalitet hos brugerne; det bidrager
også til et sundere arbejdsmiljø for pårørende
og pleje- samt omsorgspersonale.
Holger Søe Plougsgaard, Produktudviklingschef hos Pressalit

Hjemme hos Laura

En moderne og stilfuld løsning
I en villa i Greve bor Laura med sin mor og far.
Laura har muskelsvind, og i takt med at Laura
vokser op, vokser hendes behov for uafhængighed
og selvstændighed også. Det har været vigtigt for
familien at kunne imødekomme Lauras behov, men
det har været udfordrende.
Voksende behov kræver fleksible løsninger
I boligen oplevede familien især udfordringer
omkring badeværelset og indretningen af dette.
Ingen af husets to badeværelser kunne nemlig

”

imødekomme Lauras behov – hverken nutidige eller
fremtidige. Familien ønskede derfor et nyt funktionelt og fremtidssikret badeværelse, hvor Lauras
behov og ønsker var opfyldt.
Samtidig var det et krav, at løsningen skulle være
moderne og stilfuld og opfylde Lauras store drøm
om at få et make-up bord.

Den første uge græd jeg af glæde over
ikke længere at have ondt i ryggen
Helen, Lauras mor

Et godt samarbejde
Hos kommunen fik familien besked på at kontakte
Pressalit for en én-til-én løsning samt for at afdække Lauras behov i forhold til produkter og indretning.

Bruselejet er altså ikke kun en praktisk løsning for
familien; det er en løsning, der opfylder Lauras
behov for selvstændighed. Nu kan Laura nemlig i
langt højere grad få det privatliv og den frihed på
badeværelset, som hun har drømt om.

Ideer blev konkretiseret og udfærdiget på tegninger
af Pressalit. Alt blev planlagt ned til mindste detalje,
og en tidsplan blev udarbejdet i samarbejde mellem
alle parter. Det resulterede i en færdiggørelse af
Lauras badeværelse uden forsinkelser til stor glæde
for hele familien.

Det er ikke kun Laura, der har glæde af det nye
bruseleje på badeværelset. Lauras mor, Helen, som
er Lauras primære hjælper på badeværelset, er lykkelig over installationen. Med et bruse- og skifteleje
installeret kan Helen nu pleje Lauras behov i en god
arbejdsstilling. Hun får ikke længere ondt i ryggen
af at stå bøjet ind over en seng. Nu kan hun køre
lejet op i en passende arbejdshøjde, så hun kan
passe på sig selv, mens hun passer på Laura.

Det gør en forskel
Installationen af bruselejet på det nye badeværelse
betyder, at Laura nu kan klare flere ting selv. Laura
benytter eksempelvis ofte bruselejet til at sidde på
under påklædningen, da hun føler sig sikker på
lejet. Dermed undgår hun også at miste balancen
og falde.

SE FLERE REFERENCER ONLINE

Det mobile bruse-/skifteleje

En fleksibel, sikker og rengøringsvenlig løsning
Flere steder er der behov for mobile bruse- og
skifteløsninger, der kan flyttes rundt, og som kan
tilgodese de forskellige behov, der kan opstå –
både for bruger og hjælper, plejer og pårørende.
Det mobile leje fra Pressalit kan netop tilpasses til
den enkelte plejesituation og giver plads til fleksibilitet i et trygt og rengøringsvenligt plejemiljø.
Det mobile bruseleje og det mobile skifteleje er
begge designet med det formål at skabe den
bedst mulige løsning for både bruger og hjælper,
og derfor er alle detaljer og funktioner på lejerne
gennemtænkte og testede af designeren i samarbejde med professionelt plejepersonale i udviklingsfasen.

DANSK
DESIGN

En komfortabel plejesituation kræver sikre
løsninger
På både bruselejet og skiftelejet er der monteret
sengeheste i siderne, mens der på bruselejet også
er monteret sengegavle i begge ender. For personer med perceptionsforstyrrelser giver de solide
og gennemgående sengeheste en synlig definition
af rummet. Dette bidrager ikke kun til at forhindre
faldulykker; deres robuste udstråling og deres sikre
konstruktion gør også hele plejesituationen tryg
og komfortabel for brugeren, hvilket blandt andet
nedsætter risikoen for tonusforstyrrelser.

Nem betjening skaber tryghed for bruger
og hjælper
For hjælperne, plejerne eller de pårørende, der
skal yde pleje omkring lejet, er det vigtigt, at det er
både brugervenligt og sikkert. Det er netop dette,
der er med til at skabe den vigtige tryghedsfølelse.
Sengehestene, som er sikre og øger brugerens
psykologiske velbefindende, kan nemt betjenes
med én hånd. Det betyder, at hjælperens arbejde bliver nemmere, og at denne altid kan være i
berøring med brugeren for at øge trygheden. Dette
gælder desuden, uanset hvor hjælperen placerer
sig omkring lejet – idet det mobile bruse-/skifteleje
kan flyttes rundt, og sengehestene kan slås ned,
får hjælperen nemlig optimale arbejdsforhold fra
alle sider.

Brugeren kan trygt og bekvemt ligge på lejet, mens
det flyttes, og dermed kan antallet af forflytninger
mindskes. Hjulene har en stor diameter, der sikrer
let og bekvem kørsel på forskellige overflader, og
centrallåsesystemet samt de skridsikre fodpedaler
gør det nemt at låse alle hjul på én gang.
Madrasserne, som kommer separat, er ligeledes
med til at gøre det behageligt for brugeren at ligge
på lejet, ligesom de gør plejesituationen nemmere
for hjælperen. Madrassen på bruselejet, som danner rammen om karret, drænes nemt for vand og
tørrer hurtigt. Således kan brugeren ligge på lejet
under hele bade-, tørre- og påklædningssituationen, uden vandet samler sig i pytter på madrassen.
Desuden er både bruse- og skiftemadrassen nem
at rengøre for effektivt at holde hygiejnen i top.
SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE
LÆS MERE OM DET MOBILE BRUSE-/
SKIFTELEJE ONLINE
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I samarbejde med uddannet plejepersonale oplever
jeg på egen krop at blive liftet, badet, tørret og klædt
på. Herigennem dannes mit stærkeste grundlag for at
designe optimale og behagelige løsninger for både
plejere og brugere
Anne Mette Tygesen, Product Designer, Pressalit A/S

Oversigt
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Ring til os i dag på
8788 8989
Produktnr. R8582318301
SCT 3000 bruseleje med sengehest,
elektrisk højderegulérbart, opklappeligt,
med grafitgrå puder.
Udvendige mål 1057 x 1910 mm
• R8582313301: længde 1410 mm med grafitgrå puder
• R8582313299: længde 1410 mm med safirblå puder

Produktnr. R8435313299
SCT 3000 bruseleje med sengehest, fastmonteret,
opklappeligt.Udvendige mål 1032 x 1410 mm
• R8582313301: med grafitgrå puder
• R8435318299: længde 1910 mm med safirblå puder
• R8435318301: længde 1910 mm med grafitgrå puder

Produktnr. R858141800
SCT 2100 bruseleje med sengehest, kanvasdug,
elektrisk højderegulérbart, opklappeligt.
Udvendige mål 910 x 1800 mm
• R851218000: med finmasket netdug

Produktnr. R842521800
SCT 2000 bruseleje med sengehest, fastmonteret
med finmasket netdug, opklappeligt.
Udvendige mål: 860 x 1800 mm
• R842541800: med kanvasdug

Produktnr. R8583114000
SCT 1000 bruseleje med sengehest,kanvasdug,
elektrisk højderegulérbar.
Udvendige mål 760 x 1400 mm
• R8583118000: længde 1800 mm
• Bruseforhæng kan tilkøbes

Produktnr. R8407000
SCT 1000 brusleje med sengehest, fastmonteret,
opklappeligt med kanvasdug.
Udvendige mål: 747 x 1800 mm
• R840600: længde 1400 mm

Produktnr. R8585572000
CT 4100 skifteleje, elektrisk opklappeligt og elektrisk
højderegulérbart med trykknapper i lejets for-kant.
Inkl. sengehest og kropsbælte.
Udvendige mål 1008 x 1829 mm
• R8584572000: manuelt opklappeligt
• Puslemadras kan tilkøbes

Produktnr. R8455512000
CT 5000 skifteleje, fastmonteret. Inkl. sengehest
og kropsbælte.
Udvendige mål 740 x 1200 mm
• Puslemadras kan tilkøbes
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Produktnr. R9434721000
MSCT 1 mobilt bruse/skifteleje, elektrisk
tilt- og højdejustering, centrallåsesystem,
opbevaringsskuffe, enhåndsbetjente
sengeheste og sengegavle, batteridrevet.
Udvendige mål 820 x 2190 mm
• R9434717000: længde på 1790 mm
• Brusemadras tilkøbes
• Hovedstøtte tilkøbes
Produktnr. R9432721000
MCT 2 mobilt skifteleje, elektrisk højdejustering,
centrallåsesystem, opbevaringsskuffe, enhåndsbetjente
sengeheste, batteridrevet.
Udvendige mål 820 x 2190 mm
• R9432717000: længde 1790 mm
• Puslemadras tilkøbes
• Hovedstøtte tilkøbes

Et bruse- og skifteleje
fra Pressalit

•	kan gennem fleksibilitet løse udfordringer igennem flere stadier i et sygdomsforløb
og hos mange forskellige personer.
• er nemt at rengøre for god hygiejne
• sikrer de bedste arbejdsbetingelser for hjælper, pårørende og personale
•	kan tilpasses til det enkelte rum og den enkelte bruger
• giver tryghed, komfort og sikkerhed for brugere med fysiske såvel som psykiske
funktionsnedsættelser
• gør plejesituationen værdig og behagelig for brugeren
• er en ideel løsning til private hjem, offentlige toiletter, institutioner, skoler,
hospitaler, lufthavne og hoteller
– vælg den model i vores sortiment, der passer bedst til dine behov

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry
Danmark
T: +45 8788 8788
F: +45 8788 8789
pressalit@pressalit.com

Pressalit AS
Karihaugveien 89
1086 Oslo
Norge
T: +47 2193 5356
norge@pressalit.com

02.22

Pressalit.com

PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS

PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954
Pressalit A/S er en dansk privatejet virksomhed med produktion i Ry, Danmark. Siden 1954 har vi designet, udviklet og produceret toiletsæder
af højeste kvalitet. Og siden 1975 har Pressalit også udviklet fleksible badeværelsesløsninger og højdejustérbare køkkener til mennesker med
nedsat funktionsevne. Dette har gjort os til en af verdens førende producenter af højkvalitets badeværelsesløsninger. Høj kvalitet, fuldendt design
og gennemført funktionalitet kendetegner vores brede udvalg af produkter.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortimentet, tekniske ændringer og trykfejl.

