Tilgængelige badeværelser
Badeværelser skal mange steder indrettes, så de kan imødekomme behovene hos
forskellige mennesker, herunder både forskellige brugere samt plejepersonale.
Derfor bør der planlægges med omhu. Pressalit er specialister i at designe fleksible,
brugervenlige og hygiejniske hjælpemidler, der er med til at fuldende det tilgængelige
badeværelse. Vi står altid til rådighed med kyndig rådgivning og vejledning om de mest
ideelle hjælpemidler, samt hvordan hjælpemidlerne bedst muligt inkluderes i indretningen.

Det rigtige valg
med mennesket i fokus
De rigtige hjælpemidler er altafgørende, når det kommer
til indretning af det tilgængelige badeværelse, som kan
imødekomme både den enkelte brugers og plejerens
behov – og som kan løse nogle af de udfordringer, der
opstår på badeværelset hver dag. Dette gælder uanset,
om det er indretningen af badeværelset på hospitalet, i
plejeboligen, i det private hjem, i det offentlige rum eller
på hotellet. Med de rigtige hjælpemidler bliver brugerne
mere selvhjulpne, hvilket både giver en bedre livskvalitet
og aflaster hjælpere og pårørende.
Hos Pressalit er vi førende inden for at skabe rum til
mennesker. Det gør vi gennem udvikling af tilgængelige
og fleksible badeværelsesløsninger, der kan skabe
bedre liv for mennesker med nedsat funktionsevne og
deres familier, bedre arbejdsmiljø for sundhedspersonalet
og en bedre, mere langsigtet løsning for den ledelse, der
skal investere.
Vi forener sikkerhed, ergonomi, hygiejne og æstetik vi har altid mennesket i fokus.
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Skab rum til
mennesker

Det tilgængelige badeværelse skal kunne imødekomme forskellige behov; for brugeren, for hjælperen,
for personalet og for bygningsejeren.
For brugeren, der har brug for hjælpemidler, er det
vigtigt at kunne være selvhjulpen på badeværelset
i størst muligt omfang. Det giver øget livskvalitet og
glæde.
For hjælperne og personalet, der har badeværelset som arbejdsplads, er det vigtigt, at hjælpemidlerne bidrager til et godt og sikkert arbejdsmiljø uden
tunge løft og vrid.
For bygningsejeren, der skal investere i hjælpemidlerne, er det vigtigt, at hjælpemidlerne er fremtidssikrede og af god og holdbar kvalitet.

Det kræver stor viden om forskellige bevægelsesmønstre, indretningsbehov og pladskrav at skabe de
løsninger, som både passer til den enkelte, og som
kan tilpasses flere. Gennem et godt samarbejde med
både brugere, hjælpere og sundhedspersonale sikrer
vi, at vores løsninger kan reguleres og tilpasses mennesket og ikke omvendt.
Selvhjulpenhed til brugerne:
De rette hjælpemidler bidrager til mere
værdighed og bedre selvværd.
Godt arbejdsmiljø for hjælperne:
De rette hjælpemidler reducerer skader og
gør arbejdet mere respektfuldt over for brugeren.
God investering for ejeren:
De rette hjælpemidler kan mindske antallet
af sygedage og medføre færre håndværkerudgifter.
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Forskellige løsninger
til forskellige behov
Mennesker er forskellige og har forskellige behov på
badeværelset. Derfor er det vigtigt at have målgruppen
i fokus, når indretningen af badeværelset planlægges.
I vores indretningsguide findes informationer og råd

I et badeværelse, der benyttes af flere
forskellige brugere eller brugere med
skiftende behov, bør hjælpemidlerne
kunne tilpasses den enkelte brugers
behov. Hjælpemidler, der kan reguleres
vandret og lodret, bidrager i høj grad til
dette og giver den største grad af tilgængelighed. Vores fleksible skinnesystem,
PLUS, giver mulighed for både at højderegulere hjælpemidlerne og flytte dem sideværts, så alle brugere kan få de optimale
forhold.
Behovet for denne type badeværelser
findes især i ældre- og plejeboliger, på
rehabiliteringscentre og hospitaler.
Denne løsning vil også være ideel til
hoteller.

om pladskrav ved de tre stationer i badeværelset:
håndvasken, toilettet og badet.
FIND INSPIRATION OG RÅDGIVNING TIL
INDRETNING AF BADEVÆRELSET ONLINE

Hvis brugergruppen er mere homogen og
selvhjulpen, men også karakteriseret ved
både siddende og stående brugere, kan
højderegulérbare hjælpemidler i mange
tilfælde opfylde brugernes behov.
Behovet for højderegulérbare hjælpemidler
findes især i private hjem, på institutioner,
på aflåste offentlige toiletter samt hospitaler.
I et badeværelse, der oftest benyttes af de
samme brugere, som har en stabil tilstand,
vil fastmonterede hjælpemidler være velegnede.
Behovet for fastmonterede hjælpemidler
vil især findes i private hjem, eller på åbne
offentlige toiletter.

Brug for
rådgivning?
Ring til os i dag på
8788 8989
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Hospital
På hospitaler har hygiejne og sikkerhed topprioritet.
Badeværelset skal kunne imødekomme patienternes behov for selvhjulpenhed og sikkerhed med
hjælpemidler, der blandt andet kan minimere usikkerhed og faldulykker. Samtidig skal det fungere
som arbejdsplads for personalet.

fleksible løsninger, der tilgodeser, at løft og skadelige arbejdsstillinger minimeres. Alt dette skal imødekommes uden at gå på kompromis med hygiejnen;
det skal være nemt at gøre rent, og hjælpemidlerne
på badeværelset skal kunne tåle de meget effektive
rengøringsmidler, som bruges på hospitalerne.

Derfor gælder det om at skabe rum til de forskellige
arbejdssituationer ved håndvask, toilet og bad med
LÆS MERE OM, HVORDAN VI KVALITETSOG SIKKERHEDSTESTER VORES
PRODUKTER ONLINE
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VED HÅNDVASKEN
På hospitalet vil badeværelset skulle benyttes af
både siddende og stående brugere. For at kunne
imødekomme behovene hos begge brugergrupper
bør håndvasken som minimum være højderegulérbar.
Derudover bør vasken placeres med god plads til
begge sider for at give personalet de bedste arbejdsbetingelser i tilfælde, hvor de skal assistere.
Sikkerhed og hygiejne går hånd i hånd
En håndvask med integrerede greb gør det nemmere
for patienten at være selvhjulpen på badeværelset,
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hvilket frigiver arbejdstid til personalet. Derudover kan
de robuste integrerede greb, bidrage til færre faldulykker.
I vores MATRIX-serie findes der flere håndvaske, der
er ideelle til hospitaler. Eksempelvis den højderegulérbare MATRIX MEDIUM, som er udviklet med runde
linjer og skjulte rør for nem og effektiv rengøring.

SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE

VED TOILETTET
Ved toilettet bør der ligeledes fokuseres på hygiejne,
sikkerhed og fleksibilitet. Et væghængt, højderegulerbart toilet gør rengøringen nem, øger brugervenligheden og letter forflytningen fra og til kørestol.
Ved toilettet er det ydermere vigtigt, at der er plads
til forflytning fra og til kørestol, samt at personale kan

stå på begge sider af toilettet for at hjælpe brugeren
i forflytningen og med det praktiske omkring toiletbesøget.

SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE

VED BRUSEBADET
Den personlige hygiejne er vigtig på et hospital, og
derfor er bruseområdet også vigtigt at fokusere på.
Forskellige patienter har forskellige behov. Nogle har
behov for hjælp fra personalet til at vaske sig, mens
andre klarer brusebadet udelukkende med støtte fra
hjælpemidlerne – og der skal være plads til begge
dele.
Frigiv plads og arbejdstid med de rigtige
hjælpemidler
I bruseren bør der være et brusesæde, som kan
bruges af patienten. Det er en god ide at vælge

”

et brusesæde, der kan slås op for at frigive pladsen til
de stående patienter. For hele tiden at holde sikkerheden i top bør der være stabile håndgreb i bruseområdet. Dette gør personalets arbejde nemmere, forebygger faldulykker og bidrager til patientens rehabilitering
samt øget værdighed.

SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE

”Sikker leverance gennem hele projektet, god
sparring samt support og holdbare kvalitetsprodukter
er årsag til, at vi samarbejder med Pressalit.
Henning Jørgensen, direktør, Badelement
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Plejebolig
I en plejebolig er det vigtigt både at tage højde for
borgerens behov for sikkerhed og tryghed samt
personalets arbejdsmiljø; for plejeboligen er både et
hjem for borgerne og en arbejdsplads for sundhedspersonale.

skiftende behov, der kan kræve justering af indretningen. Omkostningerne, der er forbundet med
dette, kan mindskes ved at vælge vores fleksible og
unikke skinnesystem. Dette system gør det muligt
at flytte hjælpemidlerne rundt mellem boligerne eller
tilkøbe hjælpemidler i takt med, at behovet opstår.

Fleksible løsninger med justerbare hjælpemidler er
ideelle til at imødekomme de forskellige og til tider
LÆS MERE OM, HVORDAN VI KVALITETSOG SIKKERHEDSTESTER VORES
PRODUKTER ONLINE
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LÆS OM, HVORDAN DE RETTE
HJÆLPEMIDLER BIDRAGER TIL VÆRDIG
ÆLDREPLEJE ONLINE
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VED HÅNDVASKEN
Borgere i plejeboliger kan have forskellige behov, og
disse behov kan ændres over tid. Derfor er det en
god ide at vælge løsninger og hjælpemidler, der kan
tilpasses. Fleksible løsninger ved håndvasken dækker
blandt andet over håndvaske med reguleringsmuligheder.
Integrerede håndgreb giver sikkerhed
og tryghed
En ergonomisk håndvask med integrerede håndgreb
kan bidrage til borgerens sikkerhed på badeværelset
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og minimere risikoen for faldulykker. Derudover kan
grebene fungere som hjælpemiddel i den daglige
træningsrutine. Grebene i vores håndvaske er stabile
og ergonomiske, hvilket sikrer et godt greb, selvom
vasken er våd. Dette giver god tryghed for borgeren
og kan medvirke til øget grad af selvhjulpenhed.

SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE

VED TOILETTET
Pladsen omkring toilettet er vigtig at indrette optimalt
for både borger og personale. Der skal være plads
nok omkring toilettet til, at der kan ske forflytning fra
kørestol til toilet, og der skal være de rette hjælpemidler. Eksempelvis er det vigtigt, at toiletstøtterne
er stabile, har den rette længde og et godt greb. Det
er både vigtigt for at sikre en tryg forflytning samt for
at give den rette støtte og komfort ved toiletbesøget.
Derudover er det en fordel, hvis de kan højdereguleres og flyttes, således de kan tilpasses den eneklte
borgers behov.

Let orienteringen i rummet med farver
Farver er en væsentlig ting at overveje, når det
kommer til indretning af badeværelset i plejeboliger.
Farver kan bidrage til et mere hjemligt udtryk samt et
mere sikkert og trygt miljø for borgere med demenssygdomme. Eksempelvis er det en god ide at vælge
et toiletsæde og toiletstøtter, der står i kontrast til de
omgivende overflader, idet det gør det nemmere for
borgeren at orientere sig. Vi har hjælpemidler i flere
forskellige farver, der kan passe til ethvert badeværelse.
SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE
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VED BRUSEBADET
Brusebadet er ét af de steder, hvor det er allervigtigst
at fokusere på sikkerheden og minimere risikoen for
faldulykker. Dette kan blandt andet gøres ved at installere solide håndgreb, der er ergonomiske og sikrer
et godt greb – selv når de er våde.
Brusesædet skal være behageligt at sidde på og
nemt og sikkert for personalet at arbejde omkring. Et
skridsikkert og regulerbart brusesæde er både trygt
at sidde på og kan indstilles til den enkelte borger og
plejesituation. Det gør hele badesituationen nemmere
for både borger og personale.

Fremtidssikring af badeværelset med
fleksible løsninger
Ved brusebadet, såvel som i resten af badeværelset,
er det en god ide at vælge fleksible løsninger, der
kan tilpasses den enkelte. Dette sikrer tryghed og
sikkerhed for både borger og personale, ligesom det
minimerer omkostningerne forbundet med progredierende forløb samt udskiftning blandt beboerne. Vores
fleksible PLUS-system gør det muligt at indstille og
udskifte hjælpemidler helt uden værktøj eller reparation af vægge og kan ses som et stort skridt i retning af
en fremtidssikring af badeværelset.
SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE

”

”Vi valgte Pressalits hjælpemidler, da vi skulle indrette badeværelserne, fordi de er sikre for både beboere og medarbejdere. Dét har været vores topprioritet hele vejen igennem.
Anne Juelkert, forstander, Johannes Hages Hus
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Privatbolig
I hjemmet er det vigtigt at føle sig hjemme og
komfortabel – også på badeværelset. Derfor er det
essentielt, at badeværelset i privatboligen indrettes
med udgangspunkt i brugerens behov og ønsker.

Dette gælder uanset, om der er tale om et familiebadeværelse eller et badeværelse, der kun bruges
af én person. Hjælpemidlerne skal kunne opfylde
de behov, der opstår, samt bidrage til sikkerhed og
selvhjulpenhed, så de kan være en hjælp for hele
familien.

LÆS MERE OM, HVORDAN LAURA HAR
INDRETTE SIT DRØMMEBADEVÆRELSE
ONLINE

TILSKUD TIL HJÆLPEMIDLER? LÆS OM
FRITVALGSORDNINGEN ONLINE
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VED HÅNDVASKEN
Hvis håndvasken benyttes af hele familien, og hvis
familien både inkluderer stående og siddende brugere, er det en god ide at vælge en højderegulérbar
vask. Den højderegulérbare vask kan nemt tilpasses
til den enkelte bruger; så den siddende bruger kan
få benene ind under vasken og nå vandhanen, mens
den stående bruger kan vaske hænder i en komfortabel højde.
Vælg håndvask med omhu for den bedste
løsning
Nogle brugere har behov for ekstra støtte ved håndvasken. Hvis dette er tilfældet, bør der vælges en
håndvask med greb. Grebene i vores håndvaske er

2

Hvis der ikke er behov for at kunne regulere vaskens
højde med højderegulering eller placering i rummet
med sideværts regulering, er en fastmonteret vask
tilstrækkelig. En god ergonomisk håndvask kan være
med til at stabilisere brugeren og derved reducere
risikoen for faldulykker.
SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE

VED TOILETTET
Toiletstøtterne er typisk et uundværligt hjælpemiddel ved toilettet. På det private badeværelse bør det
prioriteres, at toiletstøtterne kan slås op, hvis de
generer de familiemedlemmer eller gæster, der ikke
har behovet. Det bør samtidig prioriteres, at toiletstøtterne placeres korrekt og har den rette længde til de
brugere, der har behovet.
Hvilke toiletstøtter er gavnlige for hvilke
brugere?
Det er vigtigt for mennesker at være så selvhjulpne
som muligt; det bidrager både til øget livskvalitet og
værdighed. Omkring toilettet er det vigtigt, at toiletstøtterne er skridsikre og stabile, så brugeren føler
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udviklet med fokus på sikkerhed og selvhjulpenhed,
idet de gør det nemmere for brugeren selv at betjene
håndvasken. Derudover har grebene den funktion, at
de kan bruges som en del af den daglige træning –
for eksempel af ADL-funktioner.

sig tryg ved egenhændigt at benytte dem, idet dette
netop vil kunne føre til mere selvhjulpenhed på badeværelset.
Hvis brugerens tilstand er stabil, kan det være
tilstrækkeligt at vælge fastmonterede toiletstøtter,
der installeres i rette højde. Hvis brugerens tilstand
derimod er progredierende, er det optimalt at vælge
højderegulérbare toiletstøtter. Dette gør sig også gældende, hvis toiletstøtterne både bruges i forflytningen
samt som støtte ved selve toiletbesøget, og den
ideelle højde for de to situationer er forskellig.
SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE

VED BRUSEBADET
Hvis brugerens forløb er stabilt, og behovet for hjælpemidler dermed ikke ændrer sig betragteligt, er det
tilstrækkeligt med et fastmonteret brusesæde i bruseren. Dette skal naturligvis placeres i den rette højde
med den rette afstand til håndgreb. Brusesædet bør
kunne slås op, så det ikke er i vejen for eventuelle
familiemedlemmer, der også benytter badeværelset.
Selvstændig personlig pleje giver livskvalitet
At kunne tage del i – eller egenhændigt stå for – sin
personlige pleje er vigtigt. Derfor skal hjælpemidlerne
omkring brusebadet også anspore til dette. Ved at
vælge sikre håndgreb, der ligeledes kan bruges som

”

en stabil brusestang, øges sikkerheden i badet, og
brugeren får en større følelse af tryghed. Dette gør
det nemmere for brugeren selv at kunne tage bad og
stå for den personlige pleje.
Farverne på hjælpemidlerne ved brusebadet, toilettet
og håndvasken, kan vælges, så de passer ind i den
øvrige indretning. Det er med til at gøre badeværelset
til hele familiens badeværelse; et badeværelse, der er
hjemligt og komfortabelt for alle.

SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE

Den første uge græd jeg af glæde over ikke
længere at have ondt i ryggen
Helen, Lauras mor
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Offentlige toiletter
På offentlige toiletter er det altafgørende, at de rette
hjælpemidler er til stede. Hvis de besøgende har
adgang til et tilgængeligt toilet med de rette hjælpemidler, vil de med højere sandsynlighed komme
der oftere.

familiers livskvalitet. Derudover er de rette hjælpemidler vigtige, hvis de besøgende skal behandles
værdigt. Hvis de rette hjælpemidler ikke er til stede,
kan det betyde, at nogle må skiftes på gulvet eller
i bilen eller i værste fald, at nogle helt undlader at
indtage væske for at undgå toiletbesøg.

Manglende tilgængelighed på toilettet er nemlig
en af grundene til, at mange besøgende med funktionsnedsættelser udebliver – og det påvirker hele
LÆS MERE OM, HVORDAN VI KVALITETSOG SIKKERHEDSTESTER VORES
PRODUKTER ONLINE
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VED HÅNDVASKEN
Når personer med forskellige behov skal benytte en
håndvask, er det praktisk, hvis den kan tilpasses i
højden til den aktuelle situation. Pressalit har mange
varianter af flotte og funktionelle håndvaske, der er
ideelle til aflåste offentlige toiletter. Med det gennemtænkte design og klare visuelle udtryk bringes æstetikken ind i badeværelset uden at gå på kompromis
med funktionalitet, sikkerhed og hygiejne.
Detaljerne omkring håndvasken gør en forskel
Uanset om der vælges en fastmonteret eller en
regulerbar håndvask, er det vigtigt at tænke over
detaljerne omkring håndvasken. Først og fremmest er
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En anden detalje, der også bør overvejes omkring
vasken, er spejlet. Det bør have en størrelse og
placeres i en højde, så både den siddende og
stående bruger kan se sig selv i det.

SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE

VED TOILETTET
Mange har besvær med selve toiletbesøget, idet det
kan være udfordrende at komme af og på toilettet
uden hjælpemidler. Toiletstøtter med en ergonomisk
udformning sikrer et godt greb, både når man står,
sætter eller rejser sig fra toilettet. Vores toiletstøtter
findes i mange varianter lige fra fastmonterede til fuldt
fleksible udgaver, der kan tilpasses efter individuelle
behov.
En toiletløfter øger tilgængeligheden og selvstædigheden
Ved hjælp af højderegulering af toilettet kan brugeren
nemmere komme af og på toilettet, hvilket både sikrer
et rart og komfortabelt toiletbesøg samt en

3

det nødvendigt at tænke over håndvaskens placering
i rummet. Hvis rummets størrelse tillader det, er det
en god ide at placere håndvasken, så der er plads til
hjælpere fra begge sider.

forbedret arbejdsstilling for eventuelle hjælpere eller
pårørende.
Ved toilettet er det vigtigt, at rengøringen kan ske
hurtigt og effektivt, så hygiejnen holdes i top. Dette
kan sikres ved at vælge hjælpemidler, der er udviklet i
slidstærke materialer, og som er nemme at tørre over
med en klud. Ligeledes har hjælpemidlernes udformning en betydning; hjælpemidler med afrundede
kanter forhindrer snavs i at samle sig. Dermed opnås
bedre hygiejne og en nemmere rengøring.

SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE

VED SKIFTEPLADSEN
Hvis der er bademuligheder på badeværelset, er
det naturligvis vigtigt at tilføre de rette hjælpemidler,
herunder ergonomiske og grebssikre håndgreb samt
et opklappeligt brusesæde. Hvis der ikke er bademuligheder men derimod en skifteplads i rummet, er der
andre ting, der bør inkluderes.
Indret rummet med skifteplads – det sikrer de
besøgendes værdighed
På offentlige steder er der ofte mangel på skiftemuligheder, hvilket efterlader de besøgende med en
følelse af magtesløshed og uværdighed, idet skiftesituationen så ofte må foregå på gulvet eller i bilens

bagagerum. Et tilgængeligt bruse- og skifteleje, som
er nøje designet til at give brugeren og hjælperen den
bedst mulige skifteoplevelse, løser disse udfordringer
og giver alle muligheden for et værdigt toiletbesøg. Et
bruse- og skifteleje fungerer som et stabilt underlag i
skifte- og plejesituationen for børn såvel som voksne,
og derfor er dette den fuldt fleksible og tilgængelige
løsning.
Vores brugervejledninger, som eksempelvis kan hænges op ved skiftepladsen, er en god måde at sikre,
at hjælpemidlerne håndteres korrekt af brugere og
hjælpere.
SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE

”

Hvis der ikke er tilgængelige badeværelser, udelukker det
mange mennesker fra at gå ud. Det er ikke fordi, vi ikke
eksisterer - det er fordi, vi ikke bliver inkluderet.
Dr. Josie Badger, diagnosticeret med medfødt myasthenisk syndrom
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Hotel
Personer med nedsat funktionsevne udgør en stor
potentiel kundegruppe for hoteller; en kundegruppe, hvis potentiale mange steder ikke udnyttes til
fulde. Derfor er det en god idé at installere hjælpemidler på badeværelset på hoteller af forretningsmæssige årsager.

Det er dog en ligeså god idé af etiske årsager.
Mange familier undlader at tage på ferier eller ophold, hvor hotelovernatninger indgår, hvis de rette
hjælpemidler ikke er tilgængelige. Således kan de
rette hjælpemidler på hoteller være med til at skabe
et bedre liv med gode oplevelser for familier, der er
påvirket af funktionsnedsættelse på den ene eller
den anden måde.

LÆS MERE OM, HVORDAN VI KVALITETSOG SIKKERHEDSTESTER VORES
PRODUKTER ONLINE

3

1
2
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1

VED HÅNDVASKEN
En ergonomisk håndvask er en god måde at imødekomme den siddende gæsts behov uden at gå
på kompromis med design og æstetikken i rummet.
Faktisk kan den ergonomiske udformning bidrage
til et unikt badeværelsesdesign med et luksuriøst
og stilfuldt udtryk. Vores ergonomiske håndvaske er
praktiske, nemme at rengøre og smukke at se på.
Håndvaskens størrelse er vigtig
Håndvasken fungerer ofte som afsætningsplads på
hoteller, hvor gæstens egne toiletsager henstilles.
Pladsen på håndvasken er dog ikke kun vigtig i dette
øjemed; pladsen omkring vasken er vigtig i forhold til

2

at give den siddende bruger støtte under vaskesituationen. Derfor er det afgørende at vælge en vask, der
er stor nok til at kunne begge dele.
En ergonomisk håndvask med en indadbuet front er
en god måde at imødekomme den siddende gæsts
behov uden at gå på kompromis med design og
æstetikken i rummet. Faktisk kan denne ergonomiske
udformning bidrage til et unikt badeværelsesdesign
med et luksuriøst og stilfuldt udtryk.
SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE

VED TOILETTET
Hygiejnen i badeværelset har høj prioritet på hoteller, hvor der altid skal være rent til den næste gæst.
Derfor er et væghængt toilet ideelt, når badeværelset
på hotellet skal indrettes. Det væghængte toilet er
samtidig moderne og passer til de fleste hotellers
udtryk i dag.
Sæt hjælpemidlerne på, og tag dem af
efter behov
Toiletstøtter bør placeres på hver sin side af toilettet
for at sikre en så nem og sikker forflytning for den
siddende gæst som muligt samt for at sikre, at den

stående gæst, der har behov for støtte, får den rette
støtte. Ved at vælge toiletstøtter, der ganske hurtigt
og nemt kan af- og påmonteres uden værktøj, kan
badeværelset tilpasses til den enkelte gæst.
Det betyder, at gæsten, der ikke har behov for
hjælpemidler, ikke behøver at møde hjælpemidler på
badeværelset. Gæsten, der har behov for hjælpemidler, kan møde et badeværelse, der er fuldt udstyret og
dermed føle sig serviceret og taget hånd om fra det
øjeblik, døren til hotelværelset åbnes.
SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE

3

VED BRUSEBADET
Risikoen for faldulykker i et glat og vådt bruseområde
eller i et badekar kan mindskes ved at vælge håndgreb, der er ergonomiske, og som ikke bliver glatte,
selvom de bliver våde. Det gode greb, gæsten kan få,
vil ligeledes gøre hele oplevelsen omkring badet mere
tryg og komfortabel.
Gør tilgængelighed til en del af den gode
service
Hvorfor ikke gøre tilgængeligheden til en del af den
service, der tilbydes gæsterne? Et hotel med de rette
hjælpemidler og faciliteter vil have en større potentiel
kundegruppe.

”

Tilgængeligheden kan gøres til en service ved at tilbyde gæsterne netop de hjælpemidler, der for nogen er
nødvendige.
Et brusesæde kan, ligesom toiletstøtterne og den
ergonomiske håndvask, være en stor og uundværlig
hjælp for nogen gæster, mens det for andre vil være
overflødigt. Derfor er det en stor fordel at kunne tage
hjælpemidlerne, herunder også brusesædet, af og på
ved hjælp af PLUS-skinnesystemet, som er enkelt og
praktisk i sit design.
SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE

Udfordringen i, at badeværelset skal passe til mange gæster
og deres forskellige ønsker og behov, kan løses med vores
PLUS-skinnesystem, hvor æstetik og funktionalitet går tæt
hånd i hånd.
Claus Lund Albertsen, Sales Director, Pressalit A/S
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Plus-systemet

En fleksibel og sikker løsning
Med PLUS-systemet fra Pressalit forenes et sundt
og sikkert arbejdsmiljø for hjælperen og øget livskvalitet for brugeren. Et godt arbejdsmiljø for sundhedspersonale og hjælpere inkluderer blandt andet
sikre og ergonomisk korrekte arbejdsstillinger, hvor
unødvendige løft og vrid i kroppen undgås. Derfor
er det vigtigt at indrette badeværelset, så det kan
tilpasses den aktuelle plejesituation.
Badeværelset skal også kunne tilpasses den enkelte bruger for at gøre brugeren så selvhjulpen som
mulig. At kunne tage del i sin egen personlige pleje
er vigtigt for de fleste mennesker, og derfor bidrager en øget grad af selvhjulpenhed også
direkte til øget livskvalitet og bedre selvværd.
Vælg det fleksible skinnesystem
”Badeværelset skal tilpasses brugeren – ikke
omvendt” Det er ud fra dette motto, Pressalits
PLUS-serie er udviklet. Hele systemet er bygget
op omkring den vandrette vægskinne, der kan
ses som systemets rygrad. På vægskinnen kan
forskellige hjælpemidler i systemet klikkes på efter
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behov, således der både er vandrette og lodrette
reguleringsmuligheder. Løsningen er så fleksibel, at
den kan tilpasses et hvilket som helst badeværelse
og en hvilken som helst brugersituation.
Både ved håndvasken, toilettet og i bruseområdet
giver indstillingsmulighederne optimale arbejdsbetingelser for personalet, som kan skubbe hjælpemidlerne til side og få bedre plads eller højderegulere et hjælpemiddel.
Hjælpemidlerne på skinnen kan ikke blot reguleres
både vandret og lodret; de kan også fjernes og
rykkes rundt, som der er behov for. Således kan
produkterne flyttes, hvis de er i vejen i en plejesituation og klikkes på igen, hvis der er behov for
det i en anden brugersituation – helt uden værktøj.
Skinnesystemet er udviklet med fokus på brugersikkerhed og brugervenlighed. Sikre greb og
sikkerhedsmekanismer gør, at brugeren altid kan
føle sig sikker.

Frihed – i arkitektur og økonomi
PLUS-systemet fra Pressalit er en løsning, der giver
frihed – både i arkitektur og økonomi. For sundhedspersonale er systemets ergonomiske greb,
vandrette og lodrette reguleringsmuligheder, intuitive betjening og gennemtænkte design ensbetydende med et bedre arbejdsmiljø.

Især i projektbyggerier, på plejehjem og i plejeboliger er det en stor økonomisk fordel, at hjælpemidlerne og produkterne, der kan klikkes på skinnen,
kan tilkøbes hen ad vejen, som behovet for dem
opstår. Derudover har produkterne, i kraft af deres
kvalitet, en lang levetid og skal dermed ikke udskiftes ofte.

Dette gør PLUS-systemet til en sund investering
på arbejdspladsen, hvor redskaber ikke blot skal
kunne reguleres til den enkelte bruger men også til
den enkelte medarbejder.

Alt i alt betyder det, at PLUS-systemet er en bæredygtig og økonomisk måde, hvorpå menneskers
basale ønske om at kunne selv imødekommes.

FIND INSPIRATION OG RÅDGIVNING TIL
INDRETNING AF BADEVÆRELSET ONLINE
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Løsninger til alle behov
Forskellige behov kræver forskellige løsninger.
Derfor har vi udviklet vores serier af hjælpemidler,
så de kan løse mange typer af udfordringer.
Pressalit SELECT er en serie af løftere til toiletter
og håndvaske. Serien tæller manuelle og elektriske
varianter af toiletløftere samt elektriske håndvaskeløftere i forskellige betjeningsvarianter – samt alt det
tilbehør, der hører med. Fælles for løfterne er,
at de er æstetiske, og at de er nemme at betjene
og rengøre.
Pressalit MATRIX er en serie af håndvaske og
håndvaskløftere. Alle håndvaske i denne serie er
udviklet med ’den perfekte håndvask’ som mål;
den perfekte håndvask er den, der kan bruges
både i hjemmet og i mere krævende plejemiljøer,
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og som giver støtte uden at gå på kompromis med
sikkerheden. Den perfekte håndvask er fleksibel
og kan reguleres i højden samtidig med, at den er
nem at gøre ren og smuk at se på. Serien tæller
flere forskellige vaske og løfteenheder, der hver
især byder på unikke, ergonomiske, funktionelle og
designmæssige kvaliteter.
Pressalit VALUE er en serie af forskellige hjælpemidler til fastmontering, der passer ind i samtlige
plejemiljøer. Hjælpemidlerne i denne serie er et
oplagt valg til steder, hvor behovet for justering ikke
er stort, eller hvor belastningen er hård. Fælles for
hjælpemidlerne i serien er, at de er udviklet med
fokus på funktionalitet, holdbarhed og hygiejne.

Løsninger med omtanke
Nu og i fremtiden

Alle vores hjælpemidler designes, udvikles og
produceres i Danmark. Gennem hele processen
har vi stort fokus på kvaliteten for at sikre, at alle
vores hjælpemidler til fulde lever op til de gældende
standarder.
Vi tror på, at kvalitet og holdbarhed går hånd i
hånd, og derfor tilbyder vi også fem års garanti på
vores hjælpemidler.

Med hjælp fra brugerne
Hjælpemidler til badeværelser skal leve op til
de krav og behov, der findes i praksis. Derfor
inkluderer vi altid sundhedsfagligt personale,
brugere og hjælpere i udviklingsfasen, når vi
designer nye hjælpemidler. Det er med til at sikre,
at de krav, der stilles til funktionalitet, æstetik,
hygiejne og betjeningsvenlighed, opfyldes – og
det skaber de bedste rammer for at udvikle
hjælpemidler, der bidrager til et bedre arbejdsmiljø
for personalet og et tilgængeligt liv, med den livskvalitet det indebærer, for brugeren.

Dansk Design
Med 5 års
garanti
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Oversigt

Vægskinner og vaskeophæng
Produktnr. R9812112
PLUS vægskinne, vandret. Til montering af højde- og sideværts
regulérbare vaskophæng, toiletstøtter og
brusesæder mm.
Fås også i en lodret udgave til montering af højderegulérbare
hjælpemidler.

Produktnr. R4780
PLUS eldrevet vaskophæng, 300 mm højderegulérbart og sideværts
regulérbart.
Passer til MATRIX SMALL og MATRIX CURVE/CURVE II håndvaske.
Anbefales med til- og afløbssystem R2064/R2065/R2067.

Produktnr. R4550112
PLUS manuelt regulérbart vaskophæng, 240 mm højderegulérbart.
Vigtigt: Ikke egnet til daglig højderegulering.
Passer til MATRIX SMALL og MATRIX CURVE/CURVE II håndvaske.
Anbefales med til- og afløbssystem R2065/R2067.

Produktnr. R4822000
MATRIX MEDIUM vaskophæng 200 mm elektrisk højderegulérbart
med trykknapper i front af vask.
Kan kun anvendes med MATRIX MEDIUM håndvaske (R2122/
R2123).
Inkl. til- og afløbssystem.

Produktnr. R4950112
SELECT eldreven vaskeløfter med afdækningsplade.
300 mm højderegulérbart, med betjeningsgreb.
Passer til MATRIX CURVE/CURVE II og MATRIX SMALL håndvaske.
Anbefales med til- og afløbssystem R2065.
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Oversigt
Håndvaske

Produktnr. R2052000
MATRIX CURVE II ergonomisk håndvask, 600 x 487 mm.
Inkl. bundventil.

Produktnr. R2022000
MATRIX SMALL håndvask med integrerede håndgreb,
600 x 490 mm.
Inkl. bundventil.

Produktnr. R2140112000
MATRIX ANGLE DEEP sejlformet håndvask, 1000 x 571 mm,
med integrerede håndgreb.
Højrevendt, med aflægningsplads.
Inkl. bundventil.
Passer på vaskophæng R4840.

Produktnr. R2122000
MATRIX MEDIUM håndvask med integrerede håndgreb,
780 x 545 mm, med aflægningsplads.
Med betjeningsknapper i front til højderegulering af vaskophæng.
Bundventil bestilles separat.
Til montering på MATRIX elektrisk vaskophæng (R4822).

Produktnr. R2172000
MATRIX SQUARE håndvask, 1200 x 550 mm, med
aflægningsplads.
Med betjeningsknapper i front til højderegulering af vaskophæng.
Inkl. bundventil.
Passer på vaskophæng R4870.
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Oversigt

Toiletstøtter
Produktnr. R391485112
PLUS toiletstøtte med dæmperfunktion.
Totallængde 920 mm.
Højderegulérbar 240 mm og sideværts regulérbar uden brug af
værktøj.
Aftagelig og opklappelig.
Højrehåndsbetjent.

Produktnr. R370485112
PLUS toiletstøtte med dæmperfunktion.
Totallængde 880 mm.
Højderegulérbar 240 mm uden brug af værktøj.
Aftagelig og opklappelig.
Højrehåndsbetjent.

Produktnr. R360085112
PLUS toiletstøtte med dæmperfunktion.
Totallængde 850 mm.
Fastmonteret og opklappelig.

Produktnr. R1111000
VALUE toiletstøtte
Totallængde 865 mm.
Højderegulérbar 150 mm
Opklappelig.

Produktnr. R1109000
VALUE II toiletstøtte, fastmonteret, totallængde 850 mm.
Det ergonomiske design giver et fast og behageligt greb
samt en god fornemmelse af, hvor støtten ender.
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Oversigt

Toiletløftere og toiletter
Produktnr. R8283000
TL3 toiletløfter, smal, til vægafløb.
200 mm elektrisk højderegulérbar (med betjeningspanel
på toiletstøtte).
Skal påmonteres PLUS eller VALUE toiletstøtter.

Produktnr. R8312112
SELECT TL2 eldreven toiletløfter.
400 mm højderegulérbar med håndbetjening.
Inkl. cisterne med dobbeltskyl 3/6L.
Forberedt til montering af PLUS toiletstøtter.

Produktnr. R2099000
Væghængt toilet, uden skyllekant.
Afstand væg til front: 700 mm.
Inkl. tilløbsrør, afløbsrør og 2 gummipakninger.

Produktnr. R2091000
Væghængt toilet.
Afstand væg til front: 540 mm.

Produktnr. RG804000
Geberit AquaClean Mera Classic væghængt douchetoilet.
Afstand væg til front: 590 mm.
Douchetoilettet skyller rent med en kropsvarm og behagelig blød
douchestråle efter toiletbesøg - blot ved tryk på en knap.
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Oversigt

Toiletsæder
Produktnr. R395011-DG9999
Toiletsæde Care Soft Close med låg.
Designsæde med Polygiene effekt, som hæmmer bakterievækst.
Institutionsbeslag, som sikrer stabilitet,
Testet til en belastning på 280 kg.

Produktnr. R37112-D92999
Toiletsæde Dania med låg.
Institutionsbeslag, som sikrer stabilitet og med styrebuffer,
som sikrer at sædet sidder helt fast.

Produktnr. R36000-B82999
Toiletsæde Colani med låg.
Universalbeslag og med styrebuffer, som sikrer at
sædet sidder helt fast.
Den kurvede skålform støtter og stabiliserer bækkenregionen
og gør sædet velegnet også til børn (fra 6-årsalderen) med fx.
muskelsvind.

Produktnr. R43000
Toiletsæde Dania med låg.
50 mm forhøjer og inkl. stænkskærm.
Specialbeslag og styrebuffer, der sikrer optimal
stabilitet - også ved sideværts belastning.

Produktnr. R30000-D92999
Toiletsæde Ergosit, med låg.
Institutionsbeslag, som sikrer stabilitet og med styrebuffer, som
sikrer at sædet sidder helt fast.
Stor, bred siddeflade og gode støtteflader. Specielt velegnet til
“store” voksne med fordøjelsesproblemer
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Oversigt

Brusesæder og ryglæn
Produktnr. R7465112
PLUS brusesæde 450 med hul, inkl. ryg- og armlæn.
Manuelt højderegulérbart 195 mm samts sideværts
regulérbart uden brug af værktøj.
Armlæn kan højdereguleres uafhængig af sæde og ryglæn.
Sæde og armlæn er opklappelige.

Produktnr. R7434000
PLUS brusesæde 450, inkl. ryg- og armlæn.
Manuelt højderegulérbart 195 mm uden brug af værktøj.
Armlæn kan højdereguleres uafhængig af sæde og ryglæn.
Sæde og armlæn er opklappelige.

Produktnr. R7304112
PLUS brusesæde 310.
Fast højde.
Sædet er opklappeligt.
Velegnet til børn og små voksne.

Produktnr. R1600000
VALUE opklappeligt brusesæde.
Fast højde.
Sædet er opklappeligt og med skridskikker overflade.

Produktnr. R1651000
VALUE ryglæn.
Fast højde.
Anvedes sammen med VALUE brusesæde.
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Oversigt

Håndgreb og brusestænger
Produktnr. RT104112
PLUS håndgreb, diameter 33 mm, længde 1000 mm,
til fastmontering.
Afstanden på 50 mm fra væg til greb på et monteret håndgreb,
gør det nemt at få fat i grebet.
Kan ved lodret montering kombineres med bruseholder
RT600.
Inkl. vægroset, som skjuler monteringsskruerne.
Produktnr. RT118112
PLUS vinkelhåndgreb/brusestang 90°, diameter 33 mm,
400 x 900 mm, til fastmontering.
Afstanden på 50 mm fra væg til greb på et monteret håndgreb,
gør det nemt at få fat i grebet.
Inkl. vægroset, som skjuler monteringsskruerne.

Produktnr. RT136112
PLUS håndgrebshjørne/brusestang med lodret greb 762 x 762
x 1090 mm, til fastmontering. Kan kombineres med bruseholder
RT600.
Afstanden på 50 mm fra væg til greb på et monteret håndgreb,
gør det nemt at få fat i grebet.
Inkl. vægroset, som skjuler monteringsskruerne.

Produktnr. RT144112
PLUS håndgreb/brusestang 1000 x 1090 mm, til fastmontering.
Kan kombineres med bruseholder RT600.
Afstanden på 50 mm fra væg til greb på et monteret håndgreb,
gør det nemt at få fat i grebet.
Inkl. vægroset, som skjuler monteringsskruerne.

Produktnr. RT212112
Bruseforhængsstang 1200 x 1200 mm.
Loftophæng 600 mm (kan afkortes til ønsket længde)
Inkl. 2 x 12 ringe.
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Oversigt
Tilbehør

Produktnr. RT600112
PLUS bruseholder til montering på brusestang.
Anbefales med håndgreb RT104, RT118/119, RT136/138
eller RT144.
Udforming og låsesystem som gør det nemt at indstille
højden - også for svage hænder.

Produktnr. RT190112
Sæbeholder til håndgreb
Produktnr. RT765
Universal trådkurv, 326 x 116 x 136 mm.
Til vandret vægskinne og hyldemodul.

Oversigt
Klapsæder

Produktnr. R5504000
PLUS klapsæde, automatisk opklappeligt.
Fast højde, til vægmontering.
Klapsædet er ideelt, hvor der er behov for en ekstra siddeplads.
Er ikke egnet til brug i brusebad.

Produktnr. R5520112112
PLUS klapsæde, opklappeligt.
Manuelt højderegulérbart 240 mm uden brug af værktøj.
Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne.
Klapsædet er ideelt, hvor der er behov for en ekstra siddeplads.
Er ikke egnet til brug i brusebad.
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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.

