OBESITAS, HOE BIEDEN WE DEZE
WERELDWIJDE UITDAGING HET HOOFD?

Arjo-oplossingen voor
obese zorgvragers

Het Arjoassortiment
bariatrische
producten
Hoe Arjo de uitdagingen
van een wereldwijde
epidemie tegemoetkomt.
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Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er
momenteel 1,9 miljard volwassenen van 18 jaar met overgewicht,1
waarvan 600 miljoen obees zijn – ongeveer 13% van de
volwassen wereldbevolking.1 Deze toename legt hoge druk op
zorginstellingen, zorgt voor overbelasting in de zorgverlening
en drijft de kosten omhoog.2 Faciliteiten hebben het
bovendien moeilijk om aan de behoeften van deze zwaarlijvige
bevolkingsgroep tegemoet te komen, met name voor wat betreft
gepaste oplossingen, apparatuur en training voor zorgverleners.2
Wij bieden een assortiment bariatrische producten en diensten
aan die u in staat stellen de uitdagingen bij de zorg voor
obese zorgvragers het hoofd te bieden. Zij helpen u veilige
en waardige zorg te verlenen aan zorgvragers die lijden
aan obesitas.

Wij helpen u:
Efficiëntie van transfers van
zorgvragers te verbeteren

Veiligheid van zorgverleners
en zorgvragers te verbeteren

Comfort en waardigheid van
de zorgvrager te bevorderen

Veilige transfers van zorgvragers
Zorg voor ergonomische en
comfortabele transfers die
waardigheid optimaliseren

Ons assortiment bariatrische
oplossingen biedt u de mogelijkheid om
tegemoet te komen aan de behoeften
van obese zorgvragers binnen
een volledig mobiliteitsspectrum:
van onafhankelijke bewoners
tot bedlegerige zorgvragers.

VTE-preventie
Verminder het risico op veneuze tromboembolie (VTE) door klinisch effectieve
en niet-invasieve, intermitterende,
pneumatische compressie (IPC)

Hygiëne
Verbeter dagelijkse hygiëne
processen voor zorgvragers
met obesitas

Producten en oplossingen die belangrijke
facetten van de obese zorg aanpakken

Ligsystemen en
microklimaatbeheer
Verbeter de zorg en bescherm
de risicoplaatsen decubitus met
gespecialiseerde ligsystemen
en microklimaatbeheeroplossingen
voor obese zorgvragers met
aangetaste huidintegriteit

Bedframes
Bied een veilige en waardige
omgeving voor obese
zorgvragers tot 454 kg

Training
Maak gebruik van onze
ergonomische trainings
programma’s om de veiligheid
van zorgverleners te verbeteren*
* Het training- en consultancyaanbod kan variëren.
Bezoek onze website voor meer informatie.
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Het zorgtraject van
zorgvragers met obesitas
Vragen en problemen
Hoe zal ik
worden
Zal ik worden
behandeld? veroordeeld?

Hoe kunnen we deze
zorgvrager helpen en hem
of haar veilig verplaatsen
zonder zelf letsels op te lopen?

Heeft het ziekenhuis
hulpmiddelen die
mijn gewicht
aankunnen?

Hoe gebruiken
we dit hulpmiddel?

Ik w
person
tot la

Hoe verplaatsen
we deze zorgvrager
op een veilige manier?

Kan dit hulpmiddel
het gewicht van
de zorgvrager aan?

Zorgtraject van de zorgvrager

De zorgvrager
komt de zorginstelling binnen

Opname

Initiële klinische
evaluatie, inclusief
het mobiliteitsniveau

Overdracht
naar de
afdeling

Gespecialiseerde
evaluatie

Overd
na
gespeci
geb

Onze oplossingen voor obese zorgvragers
Bedframe: Citadel™ Plus – SWL* 454kg en ligsysteem AtmosAir® Plus – SWL 454kg
Verrijdbare tillift: Tenor® – SWL 320kg
Plafondlift: Maxi Sky® 2 Plus – SWL 454kg en Bariatric Deluxe Tilband – SWL 454kg
Meubilair: Akron™ Bariatric Couch – SWL 325kg

VTE-preventie: ACS900-pomp met DVT

Microklimaatbeheer: Skin IQ® 1000 – SW
Hygiëne: Carmina™ – SWL 320kg
*SWL (veilige werkbelasting)
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wil het
neel niet
ast zijn

dracht
aar
ialiseerd
bied

Oplossingen voor zorgvragers
met obesitas

Hoe kunnen we
deze zorgvrager
veilig mobiliseren?

Hoe
voorkomen
we DVT?

Hoe
voorkomen
we decubitus?

Behandeling

Herstel

Vanaf het moment dat zij worden opgenomen in een
zorginstelling tot het moment dat ze worden ontslagen,
vereisen zorgvragers met obesitas gespecialiseerde
en gepaste oplossingen die zijn afgestemd op hun
klinische behoeften. Het is belangrijk om een goed
inzicht te hebben op de problemen van zorgvragers
en hun zorgverleners, de zorgfasen die een zorgvrager
doormaakt en de oplossingen die het beste bij elke
fase van het zorgtraject passen. Als zorginstellingen
de juiste oplossingen aanbieden, kunnen ze de
zorgkwaliteit en de veiligheid van zorgverleners tijdens
de transfer van zorgvragers verbeteren en de veiligheid
en efficiëntie van zorgvragers waarborgen. Met de
juiste oplossingen krijgen zorgvragers met obesitas
comfortabele en waardige zorg - tijdens elke stap
van de zorgtraject.

Ontslag van
de zorgvrager

T 60L-manchet met een kuitformaat tot 81cm

WL 454 kg
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Oplossingen voor de transfer
van zorgvragers met obesitas
Ergonomische efficiëntie

De transfer van zorgvragers kan veel tijd in beslag nemen en
is fysiek veeleisend voor zorgverleners. Zonder de gepaste
hulpmiddelen worden zowel zorgverleners als zorgvragers
blootgesteld aan het risico op ernstig letsel. Ons assortiment
transferhulpmiddelen helpt bij de veilige en efficiënte transfer
van zorgvragers met obesitas.
Alle oplossingen, inclusief plafondliften, passieve verrijdbare
tilliften en tilbanden, zijn speciaal ontworpen om zorgverleners
in staat te stellen de waardigheid en het comfort van obese
zorgvragers te helpen verbeteren.
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Onze oplossingen voor de
transfer van zorgvragers
•
•
•
•

Plafondliftsystemen
Verrijdbare tilliften
Kanteljuk
Tilbanden

Hygiëneoplossingen voor
obese zorgvragers
Bevorderen van de levenskwaliteit

Voldoen aan de dagelijkse hygiënebehoeften van obese
zorgvragers kan een belangrijke uitdaging vormen voor effectieve
bariatrische zorg. Als er geen passende oplossingen beschikbaar
zijn, worden zorgverleners mogelijk onderworpen aan hogere
statische belasting tijdens transfer van zorgvragers en
hygiëne-activiteiten.
Onze hygiëneoplossingen voor obese zorgvragers zijn ontwikkeld
ter ondersteuning van het comfort en de waardigheid van de
obese zorgvrager. Ze bieden zorgverleners een ergonomisch
platform voor geassisteerde douche- en toiletprocedures
voor zorgvragers die tot 320 kg wegen.

Carmina
COMFORTABEL, VEILIG EN WAARDIG
• Speciaal ontworpen voor het uitvoeren van dagelijkse
hygiënetaken, douchen en toiletbezoek met hulp voor
zorgvragers.
• De Carmina is ontworpen met het oog op optimale
veiligheid tijdens transfers voor zorgvragers met
verschillende mobiliteitsniveaus.
• De Carmina is verkrijgbaar in twee modellen als toiletstoel
naast het bed en mobiele, multifunctionele doucheen toiletstoel.
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Ligsystemen voor
obese zorgvragers
Betere verzorging van aangetaste huid

Titel in
Santral Regular geplaatst in
een cirkel.

Door vochtopstapeling en een slechte bloedsomloop lijden obese
zorgvragers vaak aan kwetsbaarheid van de huid, waardoor
ze worden blootgesteld aan decubitus en skin tears.2 Om dit
risico te beperken wordt het gebruik van passende ligsystemen
aangeraden.3
Het assortiment ligsystemen en microklimaatbeheeroplossingen
van Arjo biedt passende oplossingen voor obese zorgvragers
met aangetaste huidintegriteit.
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AtmosAir Plus
NIET-ELEKTRISCH AANGEDREVEN ZORG
VOOR OBESE ZORGVRAGERS
• Self Adjusting Technology™ (SAT) waarmee de druk
automatisch verandert als reactie op de beweging van de
zorgvrager voor ononderbroken preventie van decubitus.
• Het Skin IQ 1000-microklimaatbeheersysteem helpt
breekbare huid te beschermen door de temperatuur
en het vocht tussen de huid en het matras te reguleren,
zodat er minder kans op decubitus bestaat.

Bedframes voor
obese zorgvragers
Een veilige en waardige omgeving

Obese zorgvragers lopen meer risico op gezondheids
aandoeningen en chronische ziekten, waarvan er veel kunnen
leiden tot een langdurig ziekenhuisverblijf.2 Bedden die geschikt
zijn voor de omvang en het gewicht van obese zorgvragers,
zonder in te boeten op comfort, waardigheid of gewenste
behandelingsresultaten, zijn essentieel.2
Citadel™ Plus is ontworpen voor zorgvragers tot 454 kg en zorgt
dat instellingen veilig aan de behoeften van obese zorgvragers
en hun zorgverleners kunnen voldoen, op efficiënte wijze en met
behoud van waardigheid.

Citadel Plus
BEHOUD VAN WAARDIGHEID, BETERE ZORG
• Het Citadel Plus-systeem voor de verzorging van obese
zorgvragers, dat visueel consistent is met andere Arjoziekenhuisbedden, is moeilijk te onderscheiden van
gewone bedden, waardoor het de waardigheid van
obese zorgvragers behoudt.

  ARJO - OPLOSSING EN VOOR OBESE ZORGVR AG ERS   9  

VTE-preventie
bij obese zorgvragers
Comfortabel, praktisch en klinisch effectief

Obesitas leidt tot een hoog risico op veneuze trombo-embolie
(VTE), een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit
bij obese zorgvragers in het ziekenhuis.4
Onze DVT™ 60 L-manchetten zijn speciaal ontworpen
voor zorgvragers met obesitas.

Flowtron ACS
DE PRAKTISCHE KEUZE
POMPEN
• Het Flowtron ACS900 Actieve compressiesysteem biedt
een eenvoudige, gebruiksvriendelijke pomp met meerdere
behandelingsinstellingen en een uitgebreid assortiment
comfortabele DVT-manchetten.
MANCHETTEN
• De niet-thermische vochtbeheereigenschappen van de
Flowtron-manchetten kunnen helpen bij het verbeteren
van het comfort van zorgvragers met obesitas.
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•

Automatische manchetherkenning

•

Comfortabel materiaal met ademende eigenschappen

•

Bedoeld voor gebruik bij één zorgvrager

•

Manchet op kuitformaat tot 81 cm

Training
Veiligheid van de zorgverlener – comfort en waardigheid van de obese zorgvrager

Ten behoeve van de veiligheid en het comfort van de zorg
vrager raden wij aan dat alle zorgverleners van tevoren zijn
voorbereid op de zorg voor een obese zorgvrager.2 Uit studies
blijkt dat training in het gebruik van passende hulpmiddelen en
transfertechnieken het risico op letsel van zowel zorgverleners
als obese zorgvragers kan verlagen en de zorgkwaliteit
kan verhogen.5

Wij bieden training in het gebruik van onze producten
en consultancy in de transfer van zorgvragers om veilige
werkefficiëntie van zorgverleners en het comfort van obese
zorgvragers te waarborgen. Het training- en consultancyaanbod
kan in verschillende regio’s variëren. Wenst u hierover meer info,
bezoek dan onze website.
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Verbetering van het leven
van zorgvragers in de zorg

De Positive Eight™-filosofie van Arjo
Minder
complicaties
als gevolg van
immobiliteit

Verbeterde
vitale lichaamsfuncties

De Positive Eight-filosofie visualiseert het
mogelijke positieve dominoeffect dat
voortvloeit uit investeringen in verbeterde
transfers van zorgvragers.

Meer zelfstandigheid en verbeterde
levenskwaliteit
Verbeterde mobiliteit
van de zorgvrager

ZORGVRAGER

We trachten zorginstellingen te helpen
om over de juiste randvoorwaarden en om
volgens de Positive Eight-filosofie te werken.
Daarbij wordt gezorgd voor:
•	De toepassing van best practiceverpleegtechnieken

Voldoende ruimte, de juiste hulpmiddelen en de juiste werkmethoden
ZORGVERLENER
Minder
behoefte
aan hulp

Verbeterde
zorgkwaliteit
en financiële
resultaten

•	Efficiënt gebruik van beschikbare ruimte
•	De voorziening in de juiste hulpmiddelen
om de functionele mobiliteit van
de zorgvrager te ondersteunen

Minder
aandoeningen
door overbelasting,
verhoogde
productiviteit
van het
personeel

Verbeterde inzet
van het personeel
door minder
ziekteverzuim en
personeelsverloop
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