WC ja kylpeminen
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Tämä on interaktiivinen esitysmuoto. Seuraavilla
sivuilla on tietoa – ja dokumentaatiota – WC- ja
kylpytuotteista. Lisätietoihin päästään
napsauttamalla kuvakkeita (avautuu uudessa
selainikkunassa).
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Navigointi eri sivuille tapahtuu napsauttamalla
sisällysluetteloa tai sivujen alareunassa olevien
nuolien avulla.
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Toilet & Bath

Harjoituskirja

Tuotteita miellyttävään ja turvalliseen kylpemiseen ja WC:n käyttöön

Huomioitavia seikkoja WC- ja
kylpemisapuvälineitä valittaessa
Lasten kylpyhetki on täynnä iloa, loiskuttelua ja leikkiä.
Toisille kylpeminen voi merkitä hiljaista lepo- ja
rauhoittumishetkeä. Jokaiselle on tärkeää, että kylpeminen
on miellyttävää ja turvallista. Kylpyhuonetuotteidemme
valikoima on suunniteltu tarjoamaan tarpeellisen tuen,
suojelemaan itsenäisyyttä ja säilyttämään arvokkuus
henkilökohtaisten hoitotoimenpiteiden aikana.

Kylpeminen
• Miten pääset kylpyyn ja pois ammeesta?
• Istutko vai makaatko kylvyssä?
• Tarvitsetko apua istumaan nousemisessa?
• Olisiko kylpylaudan tai jakkaran
käyttämisestä apua?
• Tunnetko olosi turvalliseksi ja tukevaksi?
• Onko avustaja työskentely-ympäristö
turvallinen ja miellyttävä?
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Kliinisen hoitotyön asiantuntija Helena Poulton nimeää
joitakin avainkysymyksiä, joita tulee kysyä kylpyhuoneen
apuvälineitä valittaessa.
Lisätietoja
napsauttamalla
tästä

Suihkussa käyminen
• Pääsetkö suihkuun itsenäisesti?
• Pääsetkö tarpeeksi lähelle hanoja?
• Kykenetkö hallitsemaan pään liikkeitä hyvin?
• Onko korkeuden säätäminen tarpeen?
• Tunnetko olosi turvalliseksi ja tukevaksi?
• Oletko avustajan kannalta sopivalla
korkeudella?
• Onko liikkumiseen tarpeeksi tilaa?

WC-käynnit
• Pystytkö istumaan ilman tukea?
• Pääsetkö nousemaan istuimelle ja poistumaan siitä
itsenäisesti?
• Onko kätesi vapaana käyttämään WC-paperia?
• Ovatko jalkasi tuettuna istuimella istuessasi?
• Pääsetkö helposti pesualtaan luo käsien pesemistä
varten?
• Tunnetko olosi turvalliseksi ja vakaaksi käyttääksesi
WC-istuinta?
• Tunnetko, että yksityisyyttäsi ja arvokkuuttasi
kunnioitetaan?
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Apuvälineitä kaikenikäisille ja kaikkiin tarpeisiin
Tässä esitetään vain joitakin esimerkkejä R82:n
apuvälinevalikoimasta WC- ja kylpytarkoituksiin. Helena selittää,
kuinka eri tarkoituksiin on erilaisia tuotteita

Penguin/Orca

Manatee

Penguin-kylpytukea voidaan käyttää Orcakylpyammeessa, mutta se sopii myös tavallisiin
kylpyammeisiin. Penguin kiinnittyy tiukasti
useimpiin sileisiin pintoihin imukuppiensa avulla.

Kylpytuoli on suunniteltu sijoittamaan käyttäjä
täsmälleen oikeaan istuma-asentoon. Istuimen
syvyyttä voidaan säätää, jolloin kylpytuoli voi
”kasvaa” lapsen myötä ja on käyttökelpoinen
monien vuosien ajan.

Swan

Heron

Suihku-/wc-tuoli tukee vartaloa ja olkapäitä ja
antaa vakaan tuen käyttäjän koko keholle.
Runko on korkeussäädettävä, mikä on tärkeää
hoitajalle voidakseen käyttää tuolia helposti.
Kallistus on vakio-ominaisuus.

Yksinkertainen rakenne ja siisti ulkonäkö sekä
käyttäjän että hoitajan kannalta monipuoliset
toiminnalliset ominaisuudet. Sivulla 6 on
lisätietoa siitä, miten Heron-tuoli voi keventää
avustajien työkuormitusta.
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Mukavuus ja turvallisuus
Mukavuutesi ja turvallisuutesi on ensisijainen
tavoitteemme. Jokainen R82:n WC- & kylpytuote,
yksinkertainen tai monimutkainen, on valmistettu
vaativimpien teollisuusstandardien mukaiseksi
suunnittelu, innovaatio ja laatu mielessä.

Flamingo & Flamingo High Low
Helena näyttää, miten uusi Flamingo
High Low sijoitetaan WC-istuimen
päälle. Ks. tapausselostus.

Siirry Flamingo High
Low –tuotesivuille

Siirry Flamingotuotesivuille
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Hoitajien työkuormituksen vähentäminen

Korkeussäädettävä WC-/suihkutuoli
voivat vähentää tarvittavien
siirtymisten määrää.

Helena selittää, miten Heron-tuolin säädettävyys
vähentää hoitajien työkuormitusta

Tämä voi merkitä sitä, että nostinta ei
tarvita, kuten Helena on kokenut
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Flamingo High Low – Tapausselostus

”Pääsemme nyt siirtymään vaivatta suihkusta WC:lle ja pesualtaalle”
Tia, 3
Kuvassa oleva Tia, 3 vuotta, on kokeilemassa Flamingo
High Low –tuolia. Sen korkeussäätötoiminto
mahdollistaa hänen vanhempiensa suorittaa kylpy- ja
hygieniatoimenpiteet miellyttävässä ja hyvässä
työskentelyasennossa.
Tian äiti Lesley kommentoi, kuinka ”tuoli ei pelkästään
toimi apunani vaan edistää myös Tian itsenäisten
kylpemis- ja hygieniatoimenpidetaitojen kehittymistä…
Pääsemme nyt siirtymään vaivatta suihkusta WC:lle ja
pesualtaalle”.
Tärkeimpiä hyötyjä:
• Säädettävissä käyttäjän istuessa tuolissa
• Korkeus- ja kallistussäädöt tapahtuvat vaivattomasti
jalkapolkimien avulla
• Tarvittavien siirtymisten määrää voidaan vähentää
• Helppo käyttää myös ahtaissa tiloissa
Säätäminen
pesualtaalle
pääsemiseksi

Siirtyminen
suihkuun

Lue Tian
tapausselostus

Käyttäjien todellisiin kokemuksiin perustuvia tuotteita
Ben, 19
Ben, 19, on käyttänyt WC- ja kylpytuotteita apuna
vaihtelevaan lihastonukseen liittyvien asentovirheiden
johdosta läpi elämänsä.
Hän on antanut runsaasti palautetta ja osaltaan
vaikuttanut erilaisten apuvälineiden, myös Herontuolin suunnitteluun. Hän testasi prototyyppiä vuonna
2012 lomallaan UK:ssa, jossa R82:n vanhempi
tuotenevoja Gareth Davies toimi vapaaehtoisena.
R82:n suunnitteluryhmä hyödynsi tästä kokeilusta
saadun palautteen ja teki lisäparannuksia
kallistustoimintoon, käsivarsitukien asentoon,
jalkalautoihin ja jalkatukien pehmusteisiin.

Ben on nykyään Bathin Spa –yliopistossa
opiskelemassa luovaa tietokonealaa ja hänellä on hyvä
tilaisuus ja kokemusta kyetäkseen edelleen
myötävaikuttamaan tuotesuunnitteluun. Olemme ylpeitä
saadessamme edelleen työskennellä Benin kanssa.
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