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Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) více
než 1,9 miliardy dospělých starších 18 let trpí nadváhou,1
z toho 600 milionů je obézních – toto číslo představuje
přibližně 13 % dospělé populace světa.1 Vzrůstající trend
vyvolává značný tlak na zdravotnická zařízení, neúměrně
zatěžuje ošetřující personál a zvyšuje náklady na péči.2
Zdravotnická zařízení jsou přitom nucena reagovat na
demografický vývoj a potřeby těchto pacientů, zejména
pokud jde o nalezení vhodných řešení, pomůcek
či vybavení a také školení ošetřujícího personálu.2
Nabízíme portfolio bariatrických produktů a služeb,
díky nimž budete plně připraveni čelit výzvám spojeným
s bariatrickou péčí a budete moci poskytovat péči
obézním pacientům, která bude bezpečná a bude
zohledňovat jejich specifické potřeby.

Pomůžeme vám:
Zefektivnit manipulaci
s pacienty

Zvýšit bezpečnost
ošetřujícího personálu
i pacientů
Zajistit větší pohodlí
i důstojnost pacientů

Bezpečná manipulace s pacienty
Zajistěte manipulaci s bariatrickými
pacienty ergonomickým, pohodlným
a důstojným způsobem.

S naším portfoliem bariatrických
řešení budete schopni naplňovat
potřeby obézních pacientů s
různým stupněm mobility: od zcela
mobilních a nezávislých až po ty,
kteří se neobejdou bez pomoci při
běžných každodenních činnostech.

Prevence VTE
Snižte riziko vzniku žilní trombo
embolie pomocí klinicky účinné
a neinvazivní metody přerušované
pneumatické komprese (PPK).

Hygiena
Zlepšete hygienické postupy
u obézních pacientů.

Produkty a řešení odpovídající klíčovým
aspektům bariatrické péče

Podpůrné povrchy a řízení
mikroklimatu
Zvyšte úroveň péče o křehkou
kůži a její ochranu řešeními pro
efektivní řízení mikroklimatu
a specializovanými podpůrnými
povrchy pro obézní pacienty
s narušenou integritou kůže.

Rámy lůžek
Poskytněte bezpečné a důstojné
prostředí obézním pacientům
s hmotností až 454 kg (1 000 lb).

Školení
Zaveďte ergonomické školicí
programy, které přispějí
ke zvýšení bezpečnosti
ošetřujícího personálu.*
*N
 abídka školení a poradenských služeb se může
v jednotlivých regionech lišit. Pro více informací
navštivte www.arjo.com/bariatric.
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Cesta obézního
pacienta
Otázky a obavy
Jak se
mnou budou
zacházet?

Budou
mě soudit?

Jakým
způsobem
se zařízení
používá?

Kam pacienta uložíme
a jak ho budeme přesouvat,
aniž bychom se sami
poranili?

Má nemocnice
vybavení odpovídající
velikosti, které
mě unese?

Nech
pro pe
zbyte
pří

Jak zajistíme
bezpečný přesun
pacienta?

Udrží naše
zařízení pacientovu
hmotnost?

Cesta pacienta

Příchod
pacienta

Příjem pacienta

Vstupní klinické
vyšetření, včetně
posouzení stupně
mobility

Přesun na
oddělení

Vyšetření
specialistou

Přesu
speciali
praco

Naše bariatrická řešení

Rám lůžka: Citadel™ Plus – SWL* 454 kg (1 000 lb) a podpůrný povrch AtmosAir ® Plu
Podlahový zvedák: Tenor ® – SWL 320 kg (704 lb)

Stropní zvedák: Maxi Sky ® 2 Plus – SWL 454 kg (1 000 lb) a bariatrický vak Bariatric D
Nábytek: bariatrická pohovka Akron™ Bariatric Couch – SWL 325 kg (716 lb)

Prevence VTE: čerpadlo ACS900 Pump
až 81 cm (32")

Řízení mikroklimatu: Skin IQ ® 1000 – S

Hygiena: Carmina™ – SWL 320 kg (705
*SWL: Bezpečné pracovní zatížení
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hci být
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ečnou
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Řešení pro obézní pacienty

Jak zajistíme
bezpečnou
mobilizaci
pacienta?

Jak
předejdeme
HŽT?

Jak
předejdeme
tlakovému
poškození?

Léčba

Rekonvalescence

Od okamžiku příchodu do zdravotnického
zařízení až do jejich propuštění vyžadují
obézní pacienti specializovanou péči a řešení
odpovídající jejich klinickým potřebám. Je proto
důležité porozumět obavám pacientů i ošetřují
cího personálu v jednotlivých fázích péče, jimiž
pacienti procházejí, ale zároveň mít i dostatečné
povědomí o dostupných řešeních, která jsou
pro jednotlivé fáze jejich cesty nejvhodnější.
Má-li zdravotnické zařízení k dispozici správná
řešení, je schopno zlepšit kvalitu péče o pacienty
a zvýšit jejich bezpečnost na jedné straně a na
druhé zajistit bezpečnost a efektivitu ošetřujícího
personálu. Se správnými řešeními lze i obézním
pacientům dopřát péči s nezbytným pohodlím
a důstojností na každém kroku jejich cesty.

Propuštění
pacienta

us – SWL 454 kg (1 000 lb)

Deluxe Sling – SWL 454 kg (1 000 lb)

p s návlekem DVT 60L do obvodu lýtka

SWL 454 kg (1 000 lb

5 lb)
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Řešení pro manipulaci
s bariatrickými pacienty
Plynulost, efektivita a ergonomičnost

Manipulace s pacienty může být náročná jak časově,
tak i fyzicky pro ošetřující personál. Bez vhodného
vybavení mohou být ošetřovatelé i pacienti vystaveni
nebezpečí závažného poranění. Naše řada zařízení
a pomůcek pro zvedání a přesun bariatrických
pacientů pomáhá zajistit bezpečnou a efektivní
manipulaci s obézními pacienty.
Všechna řešení, včetně stropních zvedáků, pasivních
podlahových zvedáků a vaků, jsou specificky navržena
tak, aby ošetřujícímu personálu umožnila zvýšit
pohodlí a důstojnost obézních pacientů.
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Naše řešení pro manipulaci
s pacienty:
•
•
•
•

Stropní zvedáky
Podlahové zvedáky
Závěsná ramena
Vaky

Řešení pro hygienickou péči
o bariatrické pacienty
Zvyšování kvality života

Zajištění osobní hygieny obézního pacienta může
představovat velice náročný úkol v rámci bariatrické péče.
Nejsou-li k dispozici vhodná řešení, jsou ošetřovatelé
vystavováni zvýšené statické zátěži při manipulaci
s pacientem a provádění osobní hygieny.
Naše řešení pro hygienickou péči o bariatrické pacienty
byla vyvinuta s cílem zvýšit pohodlí i důstojnost obézních
pacientů. Ošetřujícímu personálu nabízejí ergonomické
pomůcky pro asistované sprchování a úkony na toaletě
u pacientů s hmotností až 320 kg (705 lb).

Carmina

POHODLNÁ, BEZPEČNÁ A DŮSTOJNÁ
• Speciálně navržená židle pro asistovanou osobní
hygienu, sprchování a toaletu pacientů.
• Konstrukce s důrazem na snadný přesun zvyšuje
bezpečnost pacientů s různým stupněm mobility.
• K dispozici ve dvou modelech jako toaleta k lůžku,
mobilní multifunkční sprchovací a toaletní židle.
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Bariatrické podpůrné
povrchy
Lepší péče o poškozenou kůži

Heading in
SantralRegularplaced
inside
a circle.

V důsledku zadržování tekutin a zhoršenému krevnímu
oběhu obézní pacienti často trpí zvýšenou křehkostí kůže,
což je činí náchylnějšími ke vzniku tlakových poškození
a potrhání kůže.2 Za účelem snížení rizika je proto
doporučeno používat vhodné podpůrné povrchy.3

AtmosAir Plus

Arjo nabízí celou řadu podpůrných povrchů a nástrojů
pro řízení mikroklimatu, které vám pomohou zajistit lepší
péči o obézní pacienty s narušenou integritou kůže.

• Systém pro řízení mikroklimatu Skin IQ 1000 pomáhá
chránit křehkou kůži regulováním teploty a vlhkosti
mezi kůží pacienta a matrací, čímž snižuje nebezpečí
vzniku tlakového poškození.
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BARIATRICKÁ ŘEŠENÍ BEZ POHONU
• Self Adjusting Technology™ (SAT) automaticky
upraví tlak podle pacientových pohybů pro zajištění
nepřerušované prevence tlakového poškození kůže.

Rámy bariatrických
lůžek
Bezpečné a důstojné prostředí

Obézní pacienti jsou vystaveni vyššímu riziku
zdravotních komplikací a chronických onemocnění,
řada z nichž může mít za následek prodlouženou
hospitalizaci.2 Zásadní je proto mít k dispozici lůžko
dostatečných rozměrů i nosnosti, které by nijak
nenarušovalo pohodlí, důstojnost ani žádoucí
výsledky léčby u obézního pacienta.2

Citadel Plus

ZACHOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI, ZLEPŠENÍ PÉČE
• Jelikož se systém bariatrické péče Citadel Plus
vzhledově nikterak neliší od ostatních nemocničních
lůžek Arjo, není na první pohled snadné rozpoznat,
že se jedná o bariatrické lůžko, čímž je zachována
důstojnost obézních pacientů.

Bariatrické lůžko Citadel™ Plus, jež je určeno pro
pacienty s hmotností do 454 kg (1 000 lb), umožňuje
zdravotnickým zařízením vyhovět potřebám obézních
pacientů i jejich ošetřovatelů při zachování nezbytné
efektivity a důstojnosti. Řada bariatrických lůžek Arjo
umožňuje všestranné použití u různých typů pacientů
s nadměrnou hmotností či většími rozměry.
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Prevence VTE
u bariatrických pacientů
Pohodlná, praktická a klinicky účinná

Obezita je spojována s vysokým rizikem vzniku žilní
tromboembolie (VTE), jež je přední příčinou morbidity
a mortality hospitalizovaných bariatrických pacientů.4
Naše návleky DVT™ 60 L jsou speciálně navrženy
pro obézní pacienty.

Flowtron ACS

POHODLNÁ VOLBA
ČERPADLA
• Systém aktivní komprese Flowtron ACS900 tvoří
jednoduché a snadno ovladatelné čerpadlo s možností
nastavení kompresní terapie a s širokým výběrem
pohodlných návleků DVT.
NÁVLEKY
• Návleky Flowtron účinně odvádějí teplo a vlhkost, čímž
přispívají ke zvýšenému pohodlí obézních pacientů.
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•

Automatické rozpoznávání návleku

•

Pohodlný a prodyšný materiál

•

K použití u jednoho pacienta

•

Pro obvod lýtka až 81 cm (32”)

Školení
Bezpečnost ošetřovatelů – pohodlí a důstojnost obézních pacientů

V zájmu zajištění bezpečnosti a pohodlí pacientů
je doporučeno ošetřující personál předem připravit
na péči o obézní pacienty.2 Studie prokázaly, že školení
zaměřená na obsluhu a používání příslušného vybavení
a pomůcek, jakož i na techniky manipulace, mohou snížit
riziko poranění ošetřovatelů i pacientů a zvýšit kvalitu
poskytované péče.5

Nabízíme zaškolení v používání našich produktů
i poradenství v oblasti manipulace s pacienty, abychom
přispívali k bezpečné a efektivní práci ošetřovatelů
a k pohodlí bariatrických pacientů. Nabídka školení
a poradenských služeb se může v jednotlivých
regionech lišit. Pro více informací navštivte
www.arjo.com/bariatric

  BARIATRICK Á ŘEŠEN Í ARJO   11  

Zlepšování života pacientů
ve vaší péči

Filozofie Positive Eight™ Arjo
Zlepšení
základních
životních
funkcí

Filozofie Positive Eight (Pozitivní
osmičky) vizualizuje potenciál
pozitivního dominového efektu
vyvolaného investováním do
lepší manipulace s pacienty.
Naším cílem je poskytnout
zdravotnickým zařízením správné
nástroje a pomůcky k tomu, aby
mohla pracovat v duchu filozofie
Positive Eight a aby zajistila:
•	Používání osvědčených
ošetřovatelských technik
•	Využívání dostupných prostor
co nejefektivněji

Omezení
komplikací
spojených
s imobilitou

Zlepšení mobility
pacientů

Rozšíření schopností a zvýšení
kvality života

PACIENT

Dostatečný prostor, správné pomůcky
a správné pracovní postupy
OŠETŘUJÍCÍ PERSONÁL

Snížená
potřeba
asistence

Snížená míra
zátěžových
zranění,
zvýšená
produktivita
personálu

Vyšší kvalita
péče a finanční
výnosnost

Vyšší míra retence
pracovníků díky
nižší nemocnosti
a fluktuaci

•	Poskytování správných pomůcek na
podporu funkční mobility pacientů
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Ve společnosti Arjo jsme zavázáni zlepšovat každodenní život lidí se sníženou pohyblivostí a zdravotními problémy souvisejícími s věkem. Díky výrobkům
a řešením zaručujícím ergonomickou manipulaci s klienty, osobní hygienu, dezinfekci, diagnostiku a efektivní prevenci proleženin a žilní tromboembolie,
pomáháme odborníkům v celém pečovatelském prostředí neustále zvyšovat úroveň bezpečné a důstojné péče. Společnost Arjo má více než 5 900 zaměstnanců
po celém světě a zákazníky ve více než 60 zemích. Její tržby z prodeje v roce 2016 dosáhly bezmála 8 miliard SEK. Společnost je obchodována na Stockholmské
burze cenných papírů a sídlí ve švédském Malmö. Při všem co děláme, myslíme na lidi.
Arjo Czech Republic s.r.o. · Na Strži 65/1702 · 140 00 Praha 4 · Czech Republic · Phone: +420 212 246 478
www.arjo.com
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