
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ ASISTOVANÉ KOUPÁNÍ V ZAKLONĚNÉ POLOZE

Parker®

Řada Parker® se vyznačuje konstrukcí 
s výklopnými dvířky, která umožňuje 
samostatný i asistovaný přesun do vany 
a zpět. Vanu Parker s variabilní výškou lze 
nastavit do sedící nebo zakloněné polohy, 
aby si ošetřující personál i klient mohli 
sami zvolit nejlépe vyhovující polohu pro co 
nejpříjemnější zážitek z koupání.

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

Navržena s ohledem na potřeby Alberta, Barbary, Carla a Doris.*
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Albert je schopen provádět denní aktivity samostatně bez 
pomoci jiné osoby. Může používat hůl/berli jako oporu. 

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.

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. 

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.

Tato vana je určena pro asistované koupání a sprchování 
dospělých klientů v pečovatelských zařízeních (není určena 
k použití doma).

Vana Parker je určena 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.

Jakékoli jiné použití je zakázáno. Vana by se měla používat pouze 
k uvedenému účelu.

Doporučujeme, aby pečovatelská zařízení zavedla do praxe 
pravidelné posuzování.

Ošetřovatelský personál by měl nejprve jednotlivé klienty 
posoudit podle následujících kritérií:

• Hmotnost klienta nesmí překročit 210 kg.

• Vanu mohou používat aktivní a poloaktivní klienti (tj. schopní 
sedět vzpřímeně na straně lůžka nebo na toaletě). V případě 
potřeby by měly být použity správné pomůcky pro přesun 
klientů.

• Klienti bez schopnosti samostatné opory (tj. schopnosti sedět 
vzpřímeně s oporou) mohou vanu používat pouze se stropním 
zvedákem a dvoubodovým závěsným ramenem s vakem 
s poutky pro přesun a koupání.

• Klient by měl být schopen porozumět pokynům a reagovat na 
ně nebo by měl mít jisté fyzické schopnosti pohybu, aby byla 
zajištěna bezpečná poloha během koupání.

Jestliže klient nesplňuje tato kritéria, je nutné použít alternativní 
zařízení nebo systém.

Uvolnění od bolesti a svědění, jako pomůcka při léčení zánětlivé 
a traumatizované tkáně a též slouží, jako prostředí pro odstranění 
kontaminované tkáně.

Samostatný i asistovaný přesun 
Výškově nastavitelnou vanu Parker je možné nastavit do sedící 
nebo zakloněné polohy. Dvířka, která se vyklápějí nahoru, 
usnadňují přístup klientům/pacientům s úrovní mobility A až 
C, aniž by bylo nutné použít koupelové zvedáky. V kombinaci 
s pasivním stropním zvedákem je vana Parker také vhodná pro 
klienty/pacienty s úrovní mobility D (viz interní kategorizace níže).

Vícestupňová ochrana proti opaření  
Zahrnuje digitální displeje zobrazující teplotu, míchací ventily 
s regulací teploty a tlaku nebo automatické vypnutí teplé vody při 
překročení bezpečné teploty.

Zesílení prospěšných účinků koupele  
Vana Parker nabízí ponornou koupel nebo režimy Air Spa™ 
a Sound and Vision™, které pomáhají zesilovat relaxační účinek 
a maximalizují prospěšný účinek koupele.



PROSTOROVÉ POŽADAVKY
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Drawing Information
Number: 4.2
Section: At the bath
Situiation: Bathing in a height-adjustable reclining sit bath

PŘÍSTUP Z BOKU 

Možnost integrace s celou 
řadou pomůcek pro přesuny, 
které usnadňují samostatné 
a asistované přesuny osob 
s omezenou pohyblivostí.

HLAVOVÝ A ZÁDOVÝ 
POLŠTÁŘ 

Pro dodatečné pohodlí.

INTEGROVANÝ ČISTICÍ 
A DEZINFEKČNÍ SYSTÉM 
(VOLITELNÝ)

MOŽNOST 
VÝŠKOVÉHO 
NASTAVENÍ 
A ZAKLONĚNÍ 

Dovoluje ošetřujícímu 
personálu nastavit 
preferovanou pracovní výšku, 
aniž by tím utrpělo pohodlí 
klienta.

AIR SPA (VOLITELNÝ) 

S devíti tryskami s regulací 
průtoku.

AUTOMATICKÉ 
NAPOUŠTĚNÍ 

Automaticky napustí vanu na 
přednastavenou úroveň.

VÍCESTUPŇOVÁ 
OCHRANA PROTI 
OPAŘENÍ 

VÍCESTUPŇOVÁ 
OCHRANA PROTI 
OPAŘENÍ RUKOJEŤ SPRCHY 

S UZAMYKATELNOU 
SPOUŠTÍ 

Umožňuje ošetřujícímu 
personálu zapnout sprchu, když 
je blízko ke klientovi.

SOUND AND VISION 
(VOLITELNÝ) 

Pro vylepšený mnohosmyslový 
zážitek.

Modrá oblast označuje 
požadovaný pracovní prostor, 
který umožní provádět 
přesuny a hygienické úkony 
u klientů s úrovní mobility 
A až C a zároveň poskytne 
dostatečný přístup pro klienta, 
zařízení i ošetřující personál. 
Pro usnadnění přesunu klienta 
s úrovní mobility D pomocí 
pasivního zvedáku může být 
zapotřebí dodatečný prostor.

© 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

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

OBECNÉ

Max. bezpečné pracovní zatížení (pacient + voda) 300 kg

Maximální hmotnost pacienta 210 kg

Celková hmotnost vany 126 kg

Celková délka ve vzpřímené pozici 1855 mm

Celková délka v zakloněné pozici 1960 mm

Celková šířka 750 mm

Výška dvířek v nejvyšší poloze vany,
prostor pro nohy v nejnižší poloze 2510 mm

Výška sedáku v nejnižší pozici 565 mm

Výška sedáku v nejvyšší pozici 685 mm

Spotřeba vody
(napuštěný prostor pro nohy/úroveň automatického napouštění) 96 litrů

Spotřeba vody do úrovně přepadu 230 litrů

Doba napuštění při dynamickém tlaku 3 bar (napuštění předem) 1,7 min

Doba vypuštění z úrovně automatického napouštění 3 min

Třída IP podle IEC 60529 IP X4

Třída IP ručního ovladače a ručního ovladače systému 
Sound & Vision IP X7

Maximální statický tlak vody 6 bar 
(600 kPa)

Minimální provozní tlak (některé varianty v závislosti na zemi) 1 bar 
(100 kPa)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
• Zobrazení teploty vody

• Vícestupňová ochrana proti opaření

• Rukojeť sprchy s uzamykatelnou spouští

• Automatické napouštění

• Přepad

• Funkce zamknutí ovládacího panelu

• Nouzové naklonění a spouštění

• Nouzové zastavení

• Opěrka hlavy

• Opěrka nohou / nástavec pro zkrácení vany

VOLITELNÉ VYBAVENÍ
• Integrovaný čisticí 

a dezinfekční systém

• Terapeutický režim Air Spa

• Terapeutický režim 
Sound & Vision

• Sada proudu teplé vody

• Opěrka nohou, zádový polštář 
a sedák

• Okraj vany v modré nebo šedé 
barvě


