Dusch- och vårdbrits
Pressalits dusch- och vårdbritsar är utvecklade för att skapa ett stabilt underlag i vård- och
duschsituationer för både barn och vuxna. Merparten av våra dusch- och vårdbritsar är
utvecklade som duschbritsar. De kan användas både för duschning men även i en vanlig
vårdsituation av både barn och vuxen.

Behöver du
hjälp?
Ring oss på
08444 1930

En säker lösning

med individen i fokus
En av fem personer i världen lever med någon
form av funktionsnedsättning. Detta gör personer
med en funktionsnedsättning till världens största
minoritetsgrupp. Ändå ignoreras behoven hos dessa människor av både skolor, institutioner, sjukhus
och i offentliga utrymmen eftersom dessa oftast
erbjuder toaletter och andra faciliteter som varken
är tillgänglighetsanpassat eller funktionella.
Skapa rum för värdighet
För personer med en fysisk funktionsnedsättning
eller omfattande inlärningssvårigheter kan en enkel
utflykt till en nöjespark eller ett bibliotek vara en
omöjlighet, dessutom kan det vara förödmjukande
och ovärdigt eftersom toaletterna oftast inte uppfyller brukarnas behov.
Brist på faciliteter och hjälpmedel på toaletterna
innebär att många väljer att inte dricka något innan
de ska ge sig ut på en utflykt för att undvika toalettbesök, medan andra tvingas ligga på ett ohygieniskt toalettgolv eller i bilens bagageutrymme vid

byte och vård. Detta är inte värdigt för någon och
därför är dusch- och vårdbritsar extra viktiga i det
offentliga utrymmet, på institutioner, skolor, sjukhus
samt i privatbostäder.
Hög säkerhet för både brukare och vårdgivare
Optimala arbetsförhållanden är avgörande för att
kunna vårda personer som lever med en funktionsnedsättning på rätt sätt. Arbetsförhållandena för
vårdgivare och anhöriga är ofta tuffa eftersom de
tvingas vårda ett stort barn eller en vuxen individ
på en plats som inte är anpassad för ändamålet.
Detta kan bland annat leda till rygg- och
axelskador och utgör därmed en risk för både
brukarens och vårdgivarens säkerhet.
En höjdjusterbar dusch- och vårdbrits ger optimala
arbetsförhållanden för vårdgivare eller anhörig
eftersom både lyft och förflyttning blir lättare att
utföra. Dessutom kan arbetshöjden anpassas för
att undvika felaktiga arbetsställningar.

Enkel rengöring och hygien i främsta rummet
Det ska vara enkelt och gå snabbt att rengöra
badrummet eller toaletten för att säkerställa
en riktigt god hygien. Därför är Pressalits
dusch- och vårdbritsar designade och utvecklade
i material där fokus ligger på god hygien. Det gör
dusch- och vårdbritsarna perfekta för sjukhus och
offentliga institutioner såväl som privata hem.
Flexibilitet och kvalitet går hand i hand
Rätt faciliteter i badrummet bidrar till en ökad
upplevelse av självständighet och värdighet för
personer med fysisk funktionsnedsättning.
Den ökade graden av självhjälp bidrar också
till att öka brukarens livskvalitet.

Olika funktioner gör det möjligt att anpassa
varje enskild dusch- och vårdbrits till varje enskilt
utrymme och den enskilde brukarens behov. Alla
dusch- och vårdbritsar har dessutom tre års garanti
vilket gör att du får en garanterat stabil och hållbar
lösning i en hög kvalitet.
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Välfärdsteknik som denna bidrar inte bara till
en ökad livskvalitet för brukarna, den bidrar
även till en sundare arbetsmiljö för anhöriga
samt vård- och omsorgspersonal.
Holger Søe Plougsgaard, produktutvecklingschef hos Pressalit

Hemma hos Laura

en modern och stilfull lösning
I en villa i Greve i Danmark bor Laura med sin
mamma och pappa. Laura lider av muskelsvaghet
och allt eftersom hon blir äldre ökar hennes behov
av att vara oberoende och självständig. Det har
varit viktigt för familjen att kunna tillmötesgå Lauras
behov, men det har även varit en stor utmaning.
Ökande behov kräver flexibla lösningar
Hemma upplevde familjen framför allt utmaningar
i badrummet och dess inredning. Inget av husets
två badrum kunde

”

tillmötesgå Lauras behov, varken aktuella eller
framtida. Familjen ville därför ha ett nytt funktionellt
och framtidssäkrat badrum där Lauras behov och
önskemål uppfylldes.
Samtidigt behövde lösningen vara modern och
stilfull och uppfylla Lauras stora dröm om att få ett
makeupbord.

Den första veckan grät jag av glädje över
att jag inte längre hade ont i ryggen
Helen, Lauras mamma

Ett bra samarbete
Kommunen rekommenderade familjen att kontakta
Pressalit för en skräddarsydd lösning som skulle
kunna tillmötesgå Lauras behov gällande produkter
och inredningslösningar.
Hos Pressalit blev idéerna konkreta och synliga.
Allt planerades in i minsta detalj och en tidplan
togs fram i samarbete mellan samtliga parter. Detta
gjorde att man kunde färdigställa Lauras badrum
utan förseningar och till stor glädje för hela familjen.
Det gör en skillnad
Installationen av duschbritsen i det nya badrummet
innebär att Laura nu kan klara av flera saker på
egen hand. Hon använder exempelvis ofta
duschbritsen som stol när hon klär på sig
eftersom den gör att hon känner sig trygg.
På det viset behöver hon inte riskera att tappa
balansen och trilla.

Duschbritsen är alltså inte bara en praktisk lösning
för hela familjen, den är även en lösning som
tillmötesgår Lauras behov av att vara självständig.
Nu har Laura en mycket större möjlighet att få det
privatliv och den frihet i badrummet hon alltid har
drömt om.
Och det är inte bara Laura som har glädje av den
nya duschbritsen i badrummet. Lauras mamma
Helen som är Lauras primära vårdgivare i badrummet är väldigt glad för installationen. Med en
dusch- och vårdbrits installerad kan Helen nu
tillmötesgå Lauras behov och själv få en bra
arbetsställning. Hon får inte längre ont i ryggen på
grund av att hon har stått böjd över en säng. Nu
kan hon höja britsen till en passande arbetshöjd så
att hon själv står bekvämt medan hon tar hand om
Laura.
HÄMTA INSPIRATION FRÅN ENGLAND ONLINE
SE FLERA REFERENSER ONLINE
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Den mobila dusch-/vårdbritsen

En flexibel, säker och rengöringsvänlig lösning
Många platser behöver mobila dusch- och
vårdlösningar som kan flyttas runt och som kan
tillgodose de olika behov som kan uppstå, både för
vårdtagare och assistent, vårdgivare och anhöriga.
Den mobila britsen från Pressalit kan anpassas helt
efter den individuella vårdsituationen och ger utrymme för flexibilitet i en trygg och rengöringsvänlig
vårdmiljö.
Den mobila duschbritsen och den mobila vårdbritsen är bägge två utformade för att skapa den
bästa möjliga lösningen för både vårdtagare och
assistent, och därför har alla detaljer och funktioner
planerats och testats av designern i samarbete
med professionell vårdpersonal i utvecklingsfasen.

DANSK
DESIGN

En komfortabel vårdsituation kräver säkra
lösningar
Både duschbritsen och vårdbritsen har monterats med fällbara sänggrindar på sidorna, medan duschbritsen även har fällbara ändgavlar på
kortsidorna. De stabila och genomgående sänggrindarna skapar en synlig definition av utrymmet
för personer med nedsatt perceptuell förmåga.
Detta hjälper inte bara till att förhindra fallolyckor.
Deras robusta utseende och säkra konstruktion gör
dessutom hela vårdsituationen trygg och bekväm
för vårdtagaren, vilket bland annat minskar risken
för tonusstörningar.

Enkel användning skapar trygghet för
vårdtagare och assistenter
För assistenter, vårdgivare eller släktingar som ska
ge vård kring britsen, är det viktigt att den är både
användarvänlig och säker. Det är precis detta som
hjälper till att skapa den viktiga känslan av trygghet.
Sänggrindarna på britsen, som är stabila och säkra
ökar vårdtagarens psykologiska välbefinnande, kan
enkelt manövreras med en hand. Det betyder att
assistentens arbete blir lättare och att hen alltid kan
vidröra vårdtagaren för att öka tryggheten. Detta
gäller oavsett var assistenten befinner sig runtom
britsen – eftersom den mobila dusch-/vårdbritsen
kan flyttas runt och sänggrindarna kan fällas ned,
får assistenten optimala arbetsförhållanden på alla
sidor.

Vårdtagaren kan tryggt och bekvämt ligga kvar på
britsen medan den flyttas, och därmed minskar
antalet förflyttningar. Britsens hjul är av en stor
diameter, vilket säkerställer lätt och bekväm körning
på olika ytor, och har ett centralt låssystem samt
halkfria fotpedaler, som gör det lätt att låsa alla hjul
samtidigt.
Madrasserna, som kommer separat, gör det också
bekvämt för vårdtagaren att ligga på sängen, samtidigt som de underlättar vårdsituationen för assistenten. Madrassen på duschbritsen, som bildar
karets ram, töms lätt på vatten och torkar snabbt.
Det gör att vårdtagaren kan ligga på britsen hela tiden, under badning, torkning och påklädning, utan
att vattnet bildar pölar på madrassen. Dessutom är
både dusch- och skötmadrassen lätta att rengöra
för att effektivt upprätthålla bästa hygien.
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I samarbete med utbildad vårdpersonal upplever jag
själv hur det är att bli lyft, badad, torkad och påklädd.
På så sätt bildar jag min starkaste grund för att
designa lösningar som är optimala och bekväma för
både vårdgivare och vårdtagare
Anne Mette Tygesen, Product Designer, Pressalit A/S
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Produktnr. R8582318301
SCT 3000 duschbrits med sänggrind,
elektriskt höjdjusterbar
Yttermått 1057 x 1910 mm
• Finns även i längden 1410 mm
• Finns även med safir blå dynor

Produktnr. R8435313299
SCT 3000 duschbrits med sänggrind.
Väggfast monterad
Yttermått 1032 x 1410 mm
• Finns även i längden 1910 mm
• Finns även med grafitgrå dynor

Produktnr. R8582418000
SCT 2100 duschbrits med sänggrind, canvastyg,
elektriskt höjdjusterbar
Yttermått 900 x 1800 mm
• Finns även med ett finmaskigt canvastyg.

Produktnr. R8402000
SCT 1000 Duschbrits med sänggrind
elektriskt höjdjusterbar
Yttermått 765 x 1400 mm
• Finns även i längden 1800 mm

Produktnr. R8585572000
CT 4100 vårdbrits med sänggrind, elektrisk
uppfällbar och höjdreglerbar med tryckknappar i framkant och manöverdosa.
Inkl. kroppsbälte
Yttermått 1020 x 1829 mm
• Finns även som manuellt uppfällbar
• Skötmadrass måste köpas som tillbehör

Produktnr. R9434721000
MSCT 1 mobil dusch-/vårdbrits, elektrisk tilt- och
höjdjustering, centrallåssystem, förvaringslåda,
enhandsmanövrerade sänggrindar och sänggavlar,
batteridriven.
Yttermått 820 x 2190 mm
• Finns även i längden 1790 mm
• Duschmadrass måste köpas som tillbehör

Produktnr. R9432721000
MCT 2 mobil vårdbrits, elektrisk höjdjustering,
centrallåssystem, förvaringslåda, enhandsman
övrerade sänggrindar, batteridriven.
Yttermått 820 x 2190 mm
• Finns även i längden 1790 mm
• Skötmadrass måste köpas som tillbehör

En dusch- och vårdbrits från Pressalit
•	kan tack vare sin höga flexibilitet löser det många utmaningar genom
flera stadier av ett sjukdomsförlopp hos många olika individer
• är enkel att rengöra för god hygien
• säkerställer de bästa arbetsvillkoren för vårdgivare, anhörig och personal
•	kan anpassas efter varje utrymme och brukare
• ger ökad trygghet, komfort och säkerhet för brukare med fysisk såväl som psykisk funktionsnedsättning
• gör vårdsituationen värdig och komfortabel för brukaren
• en idealisk lösning för privata bostäder, offentliga toaletter, institutioner, skolor, sjukhus,flygplatser och
hotell. Välj den modell i vårt sortiment som passar dina behov bäst

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

Pressalit AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
164 51 Kista
Sverige
T: +46 8444 1930
se@pressalit.com
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PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS

PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954
Pressalit A/S är ett danskt privatägt företag med produktion i Ry i Danmark. Sedan 1954 har vi designat, utvecklat och tillverkat toalettsitsar
av högsta kvalitet. Sedan 1975 har vi dessutom utvecklat flexibla badrumslösningar och höjdjusterbara kök för personer med nedsatt
funktionsförmåga. Detta har gjort oss till en av världens ledande tillverkare av högkvalitativa badrumslösningar. Vårt breda produktsortiment
kännetecknas av hög kvalitet, fulländad design och väl genomtänkt funktionalitet.

Med förbehåll för ändringar i produktsortimentet, tekniska ändringar och tryckfel.

