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APIE „ARJO“
Slaugos įstaigose vis dar paplitę netinkami darbo
būdai, kaip antai pacientų kilnojimas rankiniu būdu
ar nepakankama kasdienės slaugos darbų higiena.
Dėl to darbuotojai dažnokai patiria darbo traumų,
nukenčia slaugomi ligoniai, plinta infekcijos, ligoniams
atsiranda pragulų. Visa tai galiausiai didina slaugos
įstaigų tiesiogines ir netiesiogines išlaidas. Ieškodama
veiksmingo šių problemų sprendimo bendrovė „ARJO“
sukūrė produktų, žymiai pagerinančių slaugos darbuotojų
darbo sąlygas ir slaugomų senyvo amžiaus ir neįgalių
pacientų gyvenimo kokybę.

Tarptautinis antrinių įmonių ir atstovybių tinklas apima
Europą, Rytų Europą, Šiaurės ir Pietų Ameriką, Honkongą,
Australiją, Japoniją, Artimųjų
Rytų ir Tolimųjų Rytų regionus. „ARJO“ produktai – tai įvairi
vonios, dušo ir higienos įranga bei pagalbinė įranga, skirta
ligoniams pakelti ir gabenti, taip pat antelių plovimo mašinos,
dezinfekavimo įtaisai, specialūs čiužiniai pragulų gydymui ir
profilaktikai.
Slaugos įstaigų pacientams ir darbuotojams „ARJO“ siūlo
optimalius problemų sprendimus.

Pasauliniu mastu veikianti „ARJO“ bendrovė yra viena iš
„Getinge“ grupės kompanijų, turinti gamyklų Švedijoje,
Vokietijoje, Belgijoje, Kanadoje ir Jungtinėje Karalystėje.

...kad žmonėms būtų geriau.

INFEKCIJŲ PREVENCIJA
„ARJO“ sutelkė dėmesį į kasdienių slaugos darbų higienos problemų sprendimą. Svarbiausia priemonė, neleidžianti
infekcinių ligų sukėlėjams plisti tarp žmonių, yra rankų plovimas. Siekiant užkirsti kelią infekcijoms, būtina naudoti
atitinkamą įrangą, skirtą valyti ir dezinfekuoti įvairiems slaugos metu naudojamus daiktams. Specialiai šiam
tikslui „ARJO“ sukūrė ypač efektyvias antelių plovimo ir dezinfekavimo mašinas ir slaugos reikmenų plovimo ir
dezinfekavimo mašinas.

„Tornado“

„Typhoon“

Ši labai efektyvi iš priekio pakraunama plovimo ir dezinfekavimo mašina
ištuština, plauna ir dezinfekuoja įvairias talpyklas: anteles, basonus
ir naktipuodžius. Nauja technologija užtikrina puikius plovimo ir
dezinfekavimo rezultatus.

Ši antelių plovimo ir dezinfekavimo mašina veikia automatiškai. Ji
skirta higieniškai apdoroti įvairiems pakartotinai naudojamiems slaugos
reikmenims: antelėms, basonams ir kt. Mašinos mygtuką galima
nuspausti alkūne – taip užtikrinama reikiama darbo higiena.
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„Ninjo“

„Tempest“

Šią mašiną slaugytojui lengva naudoti. Tereikia įdėti daiktus į talpyklą,
uždaryti dureles ir slaugos indai bus automatiškai ištuštinti. Paspauskite
paleidimo mygtuką. Po 3–7 minučių indai bus išplauti, išdezinfekuoti ir
paruošti naudojimui.

Plovimo ir dezinfekavimo mašina. „Tempest“ skirta patikimai ir efektyviai
plauti ir dezinfekuoti instrumentus ir įvairius slaugos reikmenis: praustuvus,
indus ir kt.

Nešvarių reikmenų plovimo kambariai

Chirurginio plovimo įranga

Kiekvienoje licencijuotoje senyvo amžiaus pacientų slaugos ligoninėje
būtini nešvarių reikmenų plovimo kambariai, kad būtų pasiektas reikiamas
slaugos lygis, korio reikalauja šiandienos medicina; tai reiškia geresnę
infekcijų kontrolę ir sveikesnius pacientus. Tinkamai suprojektuotas
nešvarių reikmenų plovimo kambarys yra labai svarbus infekcijų
profilaktikos veiksnys.

Chirurginio plovimo įranga, užtikrinanti optimalią higieną, sukurta remiantis
didele patirtimi medicininės infekcijų kontrolės srityje. Ją naudojant
užtikrinama naujausius standartus tenkinanti higiena.
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NUDEGIMŲ GYDYMAS
Į nudegimo ir kitokio pobūdžio žaizdas gali lengvai patekti infekcijų sukėlėjų. Dėl to nepaprastai svarbu
užtikrinti žaizdų švarą, kad jos greičiau gytų. Ligonių su sunkaus nudegimo žaizdomis gydymas yra sudėtingas
ir kruopštumo reikalaujantis procesas. Siekdama padaryti priešoperacinę ir pooperacinę fazes kaip įmanoma
veiksmingesnes ir patogesnes bendrovė „ARJO“ sukūrė keletą specialių produktų nudegusių pacientų gydymui
palengvinti atliekant žaizdų priežiūrą vandenyje. Žaizdų valymas vandenyje yra efektyvesnis ir patogesnis, nes
mažiau skausmingas.

„Concerto“

„Primo Ferro“

Dušo vežimėlis „Concerto“ ypač naudingas slaugant pacientus, esant
ūmiai ligos fazei. Dušo vežimėlis yra mobilus ir puikiai padeda atlikti
optimalias valymo procedūras.

Reguliuojamo aukščio maudymo sistema ypač tinka slaugos ligoninėse,
kur gydomi nudegimai ir chroniškos odos ligos.

„Papilio “

„Papilio Butterfly“

Tai labai efektyvi ir lanksti maudymo sistema su pasirinktiniais valdymo
skydais. Atsižvelgiant į numatomą naudojimo pobūdį, galima pasirinkti
vieną iš dviejų vonios formų: stačiakampę ir drugelio formos.

Vonia „Papilio butterfly“ tinka gydomųjų vonių procedūroms ir
stiprinantiems pratimams atlikti. Drugelio formos vonioje pacientai gali
laisvai atlikti įvairius rankų ir kojų judesius, o terapeutas turi galimybę
atidžiai kontroliuoti pratimus.
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HIGIENOS ĮRANGA: VONIA IR DUŠAS
PACIENTAMS SLAUGOS ĮSTAIGOSE
Senyvas amžius ir neįgalumas gerokai pablogina gyvenimo kokybę: žmonės nebegali savarankiškai atlikti įprastų
reikalų. Visais atvejais – vonioje, duše, tualete – pacientai nori būti kiek įmanoma labiau savarankiški. Mūsų
produktai sukurti atsižvelgiant į skirtingas judėjimo galimybes ir suteikti pacientams maksimalią galimybę dalyvauti
procese.

„Rhapsody“ ir „Primo“

„Parker Bath“

Prausimo sistema derinama pagal įvairius poreikius. Sistemą „2000“
sudaro dviejų formų vonios: „Rhapsody“ – spynos ir „Primo“ – tradicinės
stačiakampės formos. Galima pasirinkti vieną iš trijų galimų ilgių vonią.
Priklausomai nuo pasirinkto varianto yra siūlomi trys skirtingi korpusai.

Unikali pakeliama maudymo sistema, kai pacientas maudosi padedamas
slaugytojo. Tai vienintelė pasaulyje vonia, kur suderinta galimybė lengvai
įlipti į ją iš šono ir saugus bei patogus valdymas: galima vonią visą pakelti,
nuleisti arba norimu kampu pakelti vieną vonios galą.

„Bolero“

„Miranti“

Patikimas vežimėlis pacientui įkelti į vonią atliekant kasdienę paciento
priežiūrą. Naudodamas šį vežimėlį, slaugytojas negalinčius savarankiškai
judėti pacientus gali vienas pats saugiai perkelti iš lovos į vonią ir atgal:
jam nereikia kelti rankomis ar naudoti specialių priemonių. Pacientas būna
ant vežimėlio visos procedūros metu.
Saugi eksploatacinė apkrova: 150 kg.

Ergonomiškas vežimėlis su varikliu pacientui įkelti į vonią. Variklis yra viena
iš keliamojo vežimėlio ypatybių, leidžiančių saugiai ir patogiai gabenti
negalinčius savarankiškai judėti pacientus. Su „Miranti“ slaugytojas gali
atlikti visą maudymo procedūrą naudodamas minimalią fizinę jėgą. Saugi
eksploatacinė apkrova: 160 kg.
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HIGIENOS ĮRANGA: VONIA IR DUŠAS
PACIENTAMS SLAUGOS ĮSTAIGOSE

„Century“
Praktikoje išbandytos sistemos principu pagrįsta kompaktiška vonia
„Century“ yra geriausia sėdimoji vonia: šios spynos formos vonia
padaryta taip, kad būtų patogi, saugi, higieniška, ergonomiška ir
efektyviai eksploatuojama.

„Calypso“
Naudodama „Calypso“ higieninį keliamąjį krėslą, slaugė galinčius sėdėti
pacientus viena pati gali saugiai perkelti iš lovos į „ARJO“ higienos įrangą.
Specialia rankena su akumuliatoriumi galima keisti „Calypso“ aukštį.
Saugi eksploatacinė apkrova: 150 kg.

„Freedom Bath“
Slaugos įstaigose pacientų maudymas padedant slaugytojui ir
savarankiškas pacientų maudymasis yra saugesnis ir lengvesnis, jeigu į
vonią galima laisvai įlipti iš šono. Unikalios nuleidžiamos durelės
suteikia galimybę laisvai įlipti ir išlipti. „Freedom Bath“ – tai patogi ir saugi
pusiau sėdimoji vonia.

„Alenti“
Šis reguliuojamo aukščio higieninis krėslas su akumuliatoriumi yra
skirtas pacientams saugiai ir patogiai sėdėti visos maudymo procedūros
metu. Vienas slaugytojas gali atlikti visą procedūrą. Saugi eksploatacinė
apkrova: 160 kg..
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„Sovereign“
Šią vonios sistemą sudaro stačiakampė vonia ir atlenkiamas krėslas,
kuriame sėdintis pacientas yra maudomas. Galima pasirinkti keičiamo
ar fiksuoto aukščio vonią. Krėslą galima nuo vonios atjungti ir įtaisyti ant
važiuoklės..

Concerto
Naudojamas kartu su „Shower Panel“, šis patogus dušo vežimėlis yra
patogi dušo sistema negalintiems savarankiškai vaikščioti pacientams; be
to, šis krėslas gali būti naudojamas kaip slaugymo stalas.
Saugi eksploatacinė apkrova: 150 kg.

„Carino“

„Carendo“

Šis universalus keičiamo aukščio krėslas skirtas pacientams prausti po
dušu; jis yra ergonomiškas, saugus ir efektyvus; šį krėslą lengva naudoti.
„Carino“ taip pat galima naudoti atliekant kitas higienos procedūras
(plaunant galvą, darant pedikiūrą, atliekant tualeto procedūras).
Saugi eksploatacinė apkrova: 140 kg.

Naujoviško ergonomiško dizaino krėslas „Carendo“ yra universalios
paskirties ir gali būti naudojamas plaunant pacientui galvą, darant
pedikiūrą, atliekant jo tualeto procedūras, aprengiant ir nurengiant
pacientą bei keičiant įklotus.
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PACIENTŲ PAKĖLIMAS
Sveikatos priežiūros įstaigose darbuotojams rankiniu būdu keliant pacientus ir taikant netinkamas darbo
procedūras neišvengiama sužeidimų ir profesinių traumų. Dėl darbo metu patirtų sužeidimų nukenčia slaugos
personalas, o slaugos ligoninės patiria finansinių nuostolių. Geriausia personalo apsauga yra tinkamos pacientų
kėlimo įrangos naudojimas ir ergonomiškų darbo procedūrų taikymas.

„Marisa“

„Opera“

Unikalių savybių keltuvą „Marisa“ sudaro palenkiamas gulto-atramos
stovas ir galvos bei kūno atramos diržai, leidžiantys pacientą pusiau
pasodinti į patogią padėtį.
Saugi eksploatacinė apkrova: 190 kg.

Kėlimo įrangą „Opera“ sudaro keturių atramų kėlimo sistema ir
neštuvų sistema. Naujosios kartos keltuvai užtikrina daug aukštesnį
mechanizuotos priežiūros lygį ir eksploatavimo lakstumą nei kada nors
anksčiau.
Saugi eksploatacinė apkrova: 200 kg.

„Tenor“

„Sara 3000“

Mobilus keltuvas didelio svorio pacientams kelti. Šiais laikais ligoninės
ir slaugos įstaigos susiduria su tam tikromis problemomis, kai reikia
pakelti apkūnius pacientus. „Tenor“ sistema, sudaryta iš mobilaus keltuvo
didelio svorio pacientams kelti ir optimizuotos atramos diržų sistemos,
galima atlikti įvairias procedūras – perkelti, pakelti, atgabenti iš greitosios
pagalbos skyriaus didelio svorio pacientus. Saugi eksploatacinė apkrova:
320 kg.

Naujausia „SARA“ (Standing Aid Raising Aid) technologija yra moderni ir
palyginus nebrangi. Puikus jos funkcionalumas ir prieinama kaina suteikia
galimybę slaugos įstaigoms patenkinti aukštesnius standartus ir užtikrinti
didesnę saugą. Saugi eksploatacinė apkrova: 200 kg.
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PACIENTŲ KĖLIMAS PRIE LUBŲ
PRITVIRTINTAIS KELTUVAIS
Slaugos įstaigose rankiniu būdu keliant ligonius ir pacientus dažnokai patiriama traumų ir susižeidžiama. Siekiant
apsaugoti personalą, būtina pacientų kėlimui naudoti tinkamą mechaninę įrangą ir darbo metodus. Jūsų klientams
svarbu, kad jie būtų pakeliami saugiai ir patogiai, išsaugant jų orumą ir privatumą. Praktikoje patvirtinta, kad lubų
keltuvai tenkina visus minėtus kriterijus.

„Maxi Sky440“, privirtintas prie „EasytrackFS“

„Maxi Sky600“

Lengvai naudojamas keltuvas turi rėmą, kuris pasižymi pagrindinėmis
fiksuotos sistemos charakteristikomis ir maksimaliu lankstumu. Saugi
eksploatacinė apkrova: 200 kg.

„Maxi Sky600“ – šiuo metu rinkoje technologiškai pats moderniausias
keltuvas, tvirtinamas prie lubų. Tai lengvai valdoma sistema, kuria vienas
slaugytojas valdymo įtaiso pagalba gali atlikti visas kėlimo procedūras be
jokio vargo ir kėlimo rankiniu būdu.
Saugi eksploatacinė apkrova: 272 kg.

Prie „Easytrack“ pritvirtintas „Maxi Sky1000“ pusiau
fiksuotas

Variantai ir priedai

Ši prie lubų tvirtinama keltuvo sistema yra specialiai suprojektuota taip,
kad būtų galima kilnoti didelio svorio pacientus. Ši sistema gali būti
įtaisyta ant įvairių atraminių bėgių sistemų.
Saugi eksploatacinė apkrova: 455 kg.

„Maxi Sky“ serija siūlo ir daug kitų gaminių: atlenkiamų stalų, vartų,
jungiklių, patalpų dangos sistemų, išlinkių, svarstyklių, neštuvų,
vaikščiojimo liemenių ir kt.
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ŽAIZDŲ PRIEŽIŪRA
Spaudimo opos – įprasta slaugos ligoninių problema. Spaudimo opa – tai odos pažeidimas, kuris atsiranda
dėl kūno spaudimo, kai nepakankamai dažnai pasirūpinama, kad kraujas tekėtų normaliai. Tai atsitinka, kai,
pavyzdžiui, kai ligonis negali arba mažai gali judėti.

„Trinova“

„Viaclin“

Unikalus trijų pasukamų dalių „Trinova“ čiužinio pakaitalas yra
maksimaliai slėgį pašalinanti sistema, užtikrinanti bet kokio tipo žaizdų
gijimą nepriklausomai nuo paciento mobilumo. „Trinova“ idealiai tinka
pacientams reabilitacijos metu, nes turi įtaisytą sėdėjimo sistemą ir
Čiužinį, galimą atitinkamai nustatyti nulipimui. Tai 24 valandų prevencinė
terapija pacientams, kai yra didelė pragulų atsiradimo rizika (gulintys
pacientai).

Kintamo slėgio čiužinys „Viaclin“ tinkamiausias pacientams, kai yra didelė
pragulų atsiradimo rizika. Idealiai tinka gydymo ir slaugos ligoninėms.

„Atlas“

„Bari-Med“

Pakėlimo ir pasukimo rėmas „Atlas“ naudojamas pacientams, patyrusiems
nugaros smegenų pažeidimą. Pavertimas ant šono skatina sekreciją,
gravitaciją, padeda drenuoti krutinę ir sumažina kvėpavimo takų
komplikacijų pavojų. Paspausdamas tik vieną mygtuką slaugytojas gali
paversti pacientą į bet kurią pusę iki 45 laipsnių. Aukštis reguliuojamas
elektriniu būdu nuo 59 iki 85 cm. Elektrinis 12° „Trendelenberg“ ir atgalinis
„Trendelenberg“. Saugi eksploatacinė apkrova: 216 kg.

„Bari-Med“ suprojektuotas specialiai didelio svorio pacientams, siekiant
užtikrinti jiems patogumą, saugumą ir išlaikyti jų orumą.
„Bari-Med“ idealiai tinka stambiems pacientams, kurių kūno svoriui ir/ar
dydžiui netinka įprastos lovos Tai palengvina didelio svorio pacientų
gabenimą ir priežiūrą bei pagerina slaugytojo darbo saugą. Saugi
eksploatacinė apkrova: 413 kg.
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REABILITACIJA
Kiekvieną dieną žmogus atlieka daugybę veiksmų. Kad jis galėtų normaliai atlikti visus judesius, jo kūnas turi būti
judrus. Norėdami išlaikyti kūno judrumą, turime judėti ir didinti savo aktyvumą. Vanduo gali pacientams padėti
pagerinti sveikatą ir judrumą.

„Pool Lift“

„Otter“

Baseino keltuvas „Pool Lift“ jūsų pacientą saugiai, patogiai ir
nepažeisdamas jo orumo nuleidžia nuo baseino krašto į vandenį. Šį
keltuvą operatorius valdo lengvai ir be vargo. Sistemą sudaro krėslai ir
patogūs gultai, kurie lengvai pritvirtinami prie keltuvo. Baseino keltuvas
tinka naudoti visų tipų baseinuose.

Baseino keltuvas „Otter“ yra lanksti ir patogi sistema kiekvienam žmogui,
norinčiam saugiai įlipti į baseiną ir iš jo išlipti. „Otter“ galima naudoti
daugelyje baseinų: viešuosiuose plaukiojimo baseinuose, viešbučių
baseinuose, kitų atostogų įrenginių baseinuose ir netgi privačiame
baseine.

„Walker“

„Stedy“

Rankiniu būdu ar akumuliatoriumi valdoma vaikštyklė „Walker“ suteikia
slaugytojui galimybę pakelti pacientą iš kėdės, lovos ar invalidų vežimėlio
ir atlikti gydomąją mankštą. Kabamieji diržai užtikrina maksimalią saugą
mankštos metu.

„Stedy“ leidžia pacientams lengvai ir saugiai stovėti. Pacientai pasiruošę
gabenimui į tualetą, vežimėlį ar kitą kambarį, taip išvengiant nesaugaus
laikymo rankomis. Pacientai skatinami aktyviai dalyvauti gabenimo
procese.

... kad žmonėms būtų geriau.
„Arjo International“ AG
Florenzstrasse 1D
4023 Basel, Šveicarija
Tel.: +41 61 337 97 97
Faksas: +41 61 331 47 80
El. paštas: arjo.international@arjo.com
www.arjo.com

Bendrovei „Arjo International“ AG priklauso šie prekių ženklai: Alenti, ArjoCare,
ArjoClean, ARJO Guidebook, ArjoSound, Atlas, Bari-Med, Bi-Wave Carer, Bolero,
Calypso, Carino, Century, Concerto, Freedom Bath, Marisa, Maxi Sky440, Maxi
Sky600, Maxi Sky1000, Miranti, Ninjo, Opera, Otter, Papilio, Papilio Butterfly,
Parker Bath, Pool Lift, Positive eight, Primo Ferro, Rhapsody, Resident Gallery,
Sara 3000, Scrub Station, Sluice Room, Sovereign, Tenor, Tornado, Trinova,
Typhoon ir Viaclin.

„GETINGE“ grupė yra įrangos ir sistemų, gerinančių sveikatos
apsaugos ir priežiūros įstaigų kokybę ir sąnaudų efektyvumą,
tiekimo pasauliniu mastu lyderė. Įranga, paslaugos ir technologijos
yra tiekiamos su šiais ženklais: pacientų higiena, pacientų kėlimas,
gabenimas bei žaizdų priežiūra – „ARJO“; infekcijų kontrolė ir
profilaktika sveikatos apsaugos ir priežiūros įstaigose – „GETINGE“;
operacinių ir reanimacinių skyrių įranga – „MAQUET“.
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Su „ARJO“ įranga ir produktais būtina naudoti tik „ARJO“ atsargines dalis,
t.y. dalis, specialiai pagamintas tam tikslui. Mūsų saugos taisyklėse nurodyta,
kad „ARJO“ neatsako už žalą, patirtą naudojant netinkamas dalis. Nuolatinis
tobulinimas yra mūsų politikos dalis, tad mes pasiliekame teisę pakeisti techninę
specifikaciją be atskiro pranešimo.

