
Navrženo s ohledem na potřeby Carla a Doris*

C

D

Carl je schopen částečně zatížit alespoň jednu končetinu, 
ale jinak se pohybuje na invalidním vozíku.

Doris není schopna unést nohama vlastní váhu. Může sedět, 
má-li dostatečnou oporu.

*Toto je interní kategorizace vytvořená společností Arjo na základě EU 
ISO standardů, která může pomoci při určení úrovně mobility člověka. 
Kategorizace neslouží v žádném případě ke stanovení diagnózy. 
V případě nejasností nás prosím kontaktujte. Použití konkrétních jmen 
je pouze ilustrační a neodkazuje na skutečné osoby ani jejich stav. 

VÍCEÚČELOVÉ HYGIENICKÉ KŘESLO

Carendo®

Víceúčelové hygienické křeslo Carendo® 
umožňuje efektivní provádění hygieny 
a sprchování v rámci jediného přesunu 
a zároveň zajišťuje pohodlnou pracovní 
polohu ošetřujícího personálu během 
celého procesu.

Plynulejší hygienická péče  
Křeslo je navrženo tak, aby veškerou hygienickou péči mohl 
poskytovat jediný ošetřovatel, včetně svlékání a oblékání,  
úkonů na toaletě, sprchování i dalších hygienických úkonů  
bez zbytečných přesunů.

Toto zařízení je určeno pro asistovanou hygienickou péči, 
sprchování a použití toalety dospělých klientů v pečovatelských 
prostředích, jako jsou pečovatelské ústavy pro seniory, komunitní 
pečovatelské domy, ústavy speciální péče, sanatoria, nemocnice 
a domácí péče. Zařízení je určeno pouze pro použití uvnitř.

Křeslo Carendo je určeno pro používání náležitě školeným 
pečovatelským personálem, který je přiměřeně znalý 
pečovatelského prostředí, běžných postupů a procedur, 
a v souladu s pokyny v  návodu k použití.

Pohodlnější pracovní polohy  
Křeslo Carendo prokazatelně dovoluje ošetřujícímu personálu 
zaujmout neutrální polohu zad při hygienických úkonech v 77 
% případů ve srovnání s pouhými 48 % při umývání klienta na 
lůžku.**  
**Zdroj: Knibbe JJ, Knibbe NE & Heitink DEBL (2016).

Důstojná péče 
Funkce Care Raiser™ zvedne spodní část těla klienta pro  
snazší a diskrétnější hygienu intimních partií při zachování  
jeho důstojnosti.

Další informace naleznete na www.arjo.com/cs-cz

Toto je reklama na zdravotnický prostředek. Před použitím si prosím pečlivě 
přečtěte návod k jeho použití, který obsahuje také informace k bezpečnému 
používání a další varování ve vztahu k prostředku.

Další informace naleznete na www.arjo.com/cs-cz



VÝŠKOVĚ 
NASTAVITELNÉ 

Dovoluje ošetřujícímu 
personálu nastavit 
preferovanou pracovní 
výšku po celou dobu 
provádění hygieny.

NOUZOVÉ 
SPOUŠTĚNÍ

RUČNÍ ŘÍDICÍ 
JEDNOTKA

NOUZOVÉ 
ZASTAVENÍ

OPĚRKA ZAD  
V PLNÉ DÉLCE

ODOLNÉ OPĚRKY 
RUKOU

CARE RAISER™

Umožňuje šetrně zvednout 
spodní část těla klienta 
jediným dotykem tlačítka  
pro snazší a diskrétnější 
hygienu intimních partií při 
zachování jeho důstojnosti.

Klíčové funkce

VAROVÁNÍ 
Aby nedošlo k pádu klienta, musí být klient 
uložen podle pokynů v návodu k použití.

VAROVÁNÍ 
Aby nedošlo během přesunu k pádu 
klienta, musí být na všech použitých 
zařízeních aktivovány brzdy.

VAROVÁNÍ 
Abyste zabránili nebezpečí výbuchu 
nebo požáru, nikdy nepoužívejte zařízení 
v prostředí s nadměrným obsahem 
kyslíku, v přítomnosti zdrojů tepla nebo 
hořlavých anestetických plynů.

VAROVÁNÍ 
Z důvodu ochrany před zachycením musí 
být vlasy, paže a nohy klienta udržovány 
blízko těla, a během přemisťování musí být 
použity označené úchyty.

VAROVÁNÍ 
Bezdrátová komunikační zařízení, jako 
jsou bezdrátová počítačová síťová 
zařízení, mobilní telefony, bezdrátové 
telefony nebo jiné základní stanice, 
malé vysílačky atd., mohou toto 
zařízení ovlivnit a je třeba je udržovat ve 
vzdálenosti nejméně 1,5 m od něj. 

VAROVÁNÍ 
Z důvodu ochrany před převrhnutím 
používaného zařízení nezvedejte 
či nespouštějte jiné zařízení v jeho 
blízkosti a dávejte při spouštění pozor na 
stacionární objekty.

VAROVÁNÍ 
Sprchové a toaletní křeslo Carendo 
nezvedejte za opěrky rukou, používejte 
podvozek.

VAROVÁNÍ 
Vyvarujte se používání tohoto zařízení 
v blízkosti jiného zařízení nebo na jiném 
zařízení, protože by to mohlo způsobit 
nesprávný provoz. Pokud je takovéto 
použití nezbytné, toto zařízení i druhé 
zařízení je třeba pozorovat, aby byl 
zajištěn správný provoz.

VAROVÁNÍ 
Vždy může být provedena pouze jedna 
pohybová funkce (např. funkce sklápění). 
V případě stisknutí více tlačítek najednou 
dojde k zastavení všech pohybů.

INFORMACE O VÝROBKU
Bezpečné pracovní zatížení (SWL) 136 kg

Hmotnost 64 kg

Min. délka, nejnižší poloha při vzpřímení 875 mm

Max. délka, nejvyšší poloha při sklopení 1 510 mm

Celková šířka 640 mm

Podvozek, šířka 640 mm

Podvozek, šířka rozvoru 508 mm

Podvozek, délka 865 mm

Min. výška opěrky zad, nejnižší poloha při sklopení 1 020 mm

Max. výška opěrky zad, nejvyšší poloha při vzpřímení 1 550 mm

Min. výška opěrek rukou, nejnižší poloha při sklopení 775 mm

Max. výška opěrek rukou, nejvyšší poloha při vzpřímení 1 320 mm

Výška sedáku, nejnižší/nejvyšší poloha 510 mm / 1 050 mm

Zdvih (sedák) 550 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zádový polštář

Krční polštář

Polštář sedáku

Podložní mísa a držák

Bezpečnostní pás

Dezinfekční prostředek na povrchy

Baterie a nabíječka baterie
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Požadovaný pracovní prostor pro usnadnění hygieny a přesunů při 
současném zajištění odpovídajícího přístupu ošetřujícího personálu ke 
klientovi, zařízení a asistenci.

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Středisko vývoje služeb pro osoby trpící demencí Dementia Services Development Centre na Stirlingské univerzitě provedlo posouzení výrobku a jeho konstrukce v souladu 
s principy designu pro osoby trpící demencí a jeho využití v prostředí zahrnujícím tyto osoby. Pro snazší identifikaci je vhodnost výrobku označena číslem s odpovídajícím 

vysvětlením použití podle uvedeného klasifikačního klíče. Logo DSDC Accredited Product je udělováno dle výsledků posouzení jednotlivých výrobků a je barevně rozlišené. V rámci akreditace není 
posuzována výroba ani konečné využití výrobku. Přestože v době tisku bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby klasifikace odrážela vhodnost výrobků a jejich využití, DSDC nemůže být činěno 
odpovědným za užití konečného výrobku, jeho výkon nebo jeho kompatibilitu s jinými výrobky či povrchy. Aby prostředí mohlo být považováno za „vhodné pro osoby trpící demencí“ nebo za 
„přívětivé osobám trpícím demencí“, je zapotřebí pečlivě zvážit specifikace sousedících povrchů, specifikaci výkonu (např. míru odrazivosti světla (LRV), odolnost vůči uklouznutí a způsoby užití) 
a vhodnost pro určené použití.

©Arjo AB, Listopad 2021. U zařízení a výrobků dodaných společností Arjo používejte pouze Arjo součásti, tj. díly speciálně konstruované pro daný účel.
Jelikož je naší zásadou trvalý rozvoj, vyhrazujeme si právo provádět změny designu, vlastností a specifikací inzerovaného typu zdravotnického
prostředku bez předchozího upozornění. ® a ™ jsou ochranné známky náležející skupině společností Arjo.

Výrobce: ArjoHuntleigh AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Švédsko · reg. č.: 556304-2026 · +46 10 335 4500
Lokální distributor: Arjo Czech Republic s.r.o. · Na Strži 1702/65 · 140 00 Praha 4 · Česká Republika · IČO: 469 62 549 · +420 225 092 388

Další informace o našem příslušenství získáte od místního obchodního zástupce 
nebo na webu www.arjo.com/cs-cz.

Návod k použití na www.arjo.com/cs-cz a v menu stránek pokračujte:
Výrobky > Hygiena > Sprchové systémy > Carendo > Stahování
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https://www.arjo.com/cs-cz/products/hygiene/shower-systems/carendo/
https://www.arjo.com/cs-cz/products/hygiene/shower-systems/carendo/

