
* 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. 

Navržena s ohledem na potřeby Barbary a Carla.*
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Carl je schopen částečně zatížit alespoň jednu končetinu, ale 
jinak se pohybuje na invalidním vozíku.

Barbara je schopná chůze, ale používá chodítko/berle jako 
oporu.

SPRCHOVÁ A HYGIENICKÁ ŽIDLE

Carino®

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

Židle Carino®, jež je navržena s cílem snížit 
počet přesunů potřebných při asistovaném 
sprchování a hygieně, dovoluje jedinému 
ošetřovateli provádět úkony každodenní 
hygieny, jako jsou mytí, úkony na toaletě 
nebo péče o nohy.

Výškově nastavitelná  
Možnost výškového nastavení ve spojení s patentovaným 
zakřiveným rámem zajišťují pohodlnou polohu a potřebnou oporu 
pro pacienta či klienta na jedné straně a na druhé vždy vyhovující 
pracovní výšku pro ošetřující personál.

Umožňuje efektivnější sprchování  
Pacient či klient mohou zůstat sedět na židli Carino nejen  během 
přesunu z pokoje a zpět, ale i při sprchování, úkonech na toaletě 
a dalších hygienických úkonech, čímž se snižuje počet přesunů 
potřebných při provádění každodenní hygieny. 
 
Individualizovaná péče  
Se židlí Carino může sprchování i další hygienické úkony provádět 
jeden ošetřovatel, což umožňuje osobnější vzájemnou interakci.

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.

PATENTOVANÝ 
ZAKŘIVENÝ 

RÁM A VÝKLOPNÉ 
OPĚRKY NOHOU



©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.
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ZAKŘIVENÝ RÁM  
Patentovaný zakřivený rám poskytuje 
potřebnou oporu a pohodlnou polohu 
při sezení v libovolné výšce.

SKLOPNÉ OPĚRKY RUKOU 

Klíčové funkce
HLAVOVÝ POLŠTÁŘ

OPĚRKA ZAD 
V PLNÉ DÉLCE

NOUZOVÉ  
ZASTAVENÍ

VÝKLOPNÉ OPĚRKY 
NOHOU  
Patentované opěrky nohou se 
vyklápí pro snazší a diskrétnější 
hygienu intimních partií.

OTOČNÉ OPĚRKY 
CHODIDEL  
Pokud nejsou zapotřebí, 
je možné je zasunout pod 
hygienickou židli.

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 sociální péče, sanatoria, nemocnice 
a domácí péče. Zařízení je určeno pouze pro použití uvnitř.

Hygienická židle Carino je určena k používání náležitě 
školeným pečovatelským personálem, který je primárně znalý 
pečovatelského prostředí, běžných postupů a procedur, 
a v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití.

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

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Požadovaný pracovní prostor pro usnadnění hygieny a přesunů při zajištění  
odpovídajícího přístupu ke klientovi, zařízení a pomoci ošetřujícímu personálu. 
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Drawing Information
Number: 3.1
Section: In the shower
Situiation: Showering with a height-adjustable hygiene chair

INFORMACE O VÝROBKU

Bezpečné pracovní zatížení (SWL) 140 kg

Hmotnost 42 kg

Min. délka, nejnižší poloha 881 mm

Max. délka, nejvyšší poloha 1 310 mm

Celková šířka 630 mm

Podvozek, šířka 624 mm

Podvozek, šířka rozvoru 424 mm

Podvozek, délka 857 mm

Min. výška opěrky zad, nejnižší poloha 1 240 mm

Max. výška opěrky zad, nejvyšší poloha 1 555 mm

Výška sedáku, nejnižší/nejvyšší poloha 450 mm/1 050 mm

Zdvih (sedák) 600 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zádový polštář

Krční polštář

Polštář sedáku

Podložní mísa s víkem

Toaletní vložka

Bezpečnostní pás

Nabíječka baterie a baterie

Dezinfekční prostředek  na povrchy
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