
Lepší pracovní poloha  
Výškové nastavení a patentované oblasti Ergo-Access Area 
dovolují ošetřujícímu personálu se více pacientovi/klientovi 
přiblížit a přitom zůstat v pohodlné pracovní poloze.

Toto zařízení je určeno pro asistovanou hygienickou péči, obzvláště pro 
svlékání, oblékání a sprchování klientů v pečovatelských prostředích, 
jako jsou pečovatelské ústavy pro seniory, komunitní pečovatelské domy, 
ústavy speciální péče, sanatoria, nemocnice a domácí péče. Sprchový 
vozík Carevo je určen pro používání náležitě vyškoleným pečovatelským 
personálem, který je přiměřeně znalý pečovatelského prostředí, běžných 
postupů a procedur, a v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití. 
Přesun klienta na sprchový vozík a z vozíku Carevo lze provádět pomocí 
stropního zvedáku, mobilního pasivního zvedáku nebo bočního přesunu 
z lůžka a zpět pomocí vhodné smýkací pomůcky (např. MaxiSlide Sheet). 
Sprchový vozík Carevo by měl být používán pouze pro účely uvedené 
v návodu k použití. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

Doporučujeme, aby pečovatelská zařízení zavedla do praxe pravidelné 
posuzování. Ošetřovatelský personál by měl nejprve jednotlivé klienty 
posoudit podle následujících kritérií: 
• Tento produkt je určen hlavně pro pasivní klienty a klienty zcela 
odkázané na cizí péči. Aby klient mohl na sprchovém vozíku Carevo 
setrvávat v bezpečné ležící poloze, musí být schopen omezeného pohybu 
nebo musí rozumět pokynům a reagovat na pokyny, aby v takové poloze 
setrval. Pokud klient nesplňuje tato kritéria, je nutné použít alternativní 
zařízení nebo systém.
• Před přesunem klienta a další manipulací s klientem musí být provedeno 
posouzení klienta a prostředí, aby byl k dispozici personál a vybavení 
v souladu s požadavky příslušných úkonů.
• Hmotnost klienta by neměla překročit 182 kg.
• Tento produkt je určen pro klienty vyšší než 120 cm.

SPRCHOVÝ VOZÍK

Carevo®

Sprchový vozík Carevo je navržen tak, 
aby pacientům či klientům, kteří musí 
zůstat v poloze vleže, poskytoval příjemný 
zážitek ze sprchování a zároveň umožnil 
ošetřujícímu personálu pracovat efektivním 
a ergonomickým způsobem.

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

Navržen pro pohodlí pacienta/klienta 
Povrch z měkkého materiálu a patentovaná zóna Flexi Zone zvyšují 
pohodlí pacienta či klienta po celou dobu provádění hygieny.

Univerzální ovládací panel  
Viditelně označené ovládací panely se nacházejí na obou stranách 
a v záhlaví vozíku pro snadný přístup ošetřujícího personálu.

Vyšší bezpečnost pacienta/klienta 
Přidržovací madla poskytují klientům či pacientům oporu, 
dodávají jim větší pocit bezpečí a podporují jejich zapojení.

Navržen s ohledem na potřeby Emmy.*

E
Emma má obtíže se udržet v poloze vsedě, proto může být 
částečně/trvale upoutána na lůžko a sedět dokáže jen ve 
speciálním křesle.

* 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. 

S patentovanými
zónami Flexi
Zone a Ergo
Access Area

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.



FLEXI ZONE 

Navržená tak, aby se 
přizpůsobila tvaru těla pacienta 
či klienta a vylepšila tak jejich 
pohodlí.

ERGO-ACCESS AREA 
Flexibilně se přizpůsobí, 
aby umožnila bližší přístup 
k pacientovi či klientovi.
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Klíčové funkce

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

Modré oblasti vymezují požadovaný pracovní prostor pro usnadnění hygieny 
a přesunů při zajištění odpovídajícího přístupu k pacientovi/klientovi, zařízení 
a pomoci ošetřujícímu personálu.
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Drawing Information
Number: 3.3
Section: In the shower
Situiation: Showering with a shower trolley

INFORMACE O VÝROBKU

Max. bezpečné pracovní zatížení pacient/klient + voda 200 kg

Max. hmotnost pacienta/klienta 182 kg

Hmotnost (vč. matrace) 82 kg

Celková délka 2 005 mm

Šířka (lehátko) 586 mm

Celková šířka (vč. postranic) 759 mm - 888 mm

Délka podvozku 1 211 mm

Šířka podvozku 700 mm

Výška od podlahy k lehátku v horní poloze 955 mm

Výška od podlahy k lehátku v dolní poloze 605 mm

Zdvih 350 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hlavový polštář

Klínový polštář

Matrace

Vypouštěcí hadice

Nabíječka baterie a baterie

Dezinfekční prostředek na povrchy


