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Menneskets naturlige bevægemønster danner udgangspunkt for konceptet, som er at skabe en 
funktionel badeværelsesindretning. Øget selvhjulpenhed giver brugeren mere tryghed og selvtillid, 
som er med til at give øget livskvalitet.
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Formålet med dette dokument er at give nogle generelle oplysninger om, hvordan man bruger et 
Bano-badeværelse. Dette skal være med til at give en indsigt i de forskellige alternativer man har. 
På denne måde sikrer man at badeværelset bruges optimalt af både plejere og brugere. Vores koncept 
indebærer en nøje gennemtænkt placering af de forskellige badeværelseselementer. Dette giver mange 
forskellige muligheder for brugeren, for at kunne klare sig selvstændigt, i så lang tid som muligt. 
Tanken er at der altid skal være et støttehåndtag inden for rækkevidde. 

DESIGNED FOR CARE



Personalet skal kunne lære brugerne, hvordan de i størst mulig grad kan klare sig selv på badeværelset, 
ved at benytte de forskellige funktionsløsninger som Bano-konceptet giver. Dermed vil brugeren få tryghed 
til selv at bevæge sig rundt på badeværelset. Det ønskes at brugeren benytter sig af sine restkræfter  og 
de støttemuligheder der findes. Dette giver større selvstændighed, og gør at brugeren føler sig tryg i sine 
bevægelser.

For at reducere belastningen på plejerne, er det vigtigt at der laves en individuel vurdering af brugerens 
ressourcer ud fra hans/hendes synspunkt, og at dette tages op i en evt. plejeplan.

Det er ønskeligt at så mange som muligt af plejerne får denne information, og at en person tager ansvaret
for at oplære de andre plejere og nyansatte. I fremtiden vil alle plejere dermed kunne udnytte 
badeværelset optimalt, og samtidigt vil de kunne lære brugerne at benytte badeværelset så selvstændigt 
som muligt

 

Når du kommer ind på badeværelset, er der altid et støttehåndtag inden for rækkevidde. Alle 
støttehåndtag, toilet, vask og brusesæde er belastningstestet til at tåle store belastninger. Dette er noget
som plejepersonalet bør informere brugeren om.

På brusesædet sidder man trygt da dette er indstillet i den rette højde for brugeren. Brusehylden er 
flytbar og kan placeres på flere af støttehåndtagene, så det altid er inden for rækkevidde. Brusestangen
kan tåle samme høje belastning som støttehåndtagene, for at reducere risikoen for faldulykker.
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ERGONOMI

FUNKTION



HØJDEJUSTERING

Vasken kan justeres på samme måde som toilettet, mellem 70cm og 90 cm. 
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Banos badeværelse giver mulighed for at justere højden på vasken, toilettet, støttehåndtagene ved 
toilettet samt brusesædet. Højdejusteringen skaber de bedste forudsætninger for at brugeren skal blive 
mere selvhjulpen. Toilettet kan justeres med 20 cm i højden (41 cm - 61 cm), enten manuelt med et 
håndtag med demenssikring, eller elektrisk.



Højdejusteringen foregår individuelt sammen med brugeren. Der skal tages udgangspunkt i brugerens 
funktioner, højde og rækkevidde for bevægelser. Støttehåndtaget ved toilettet og brusesædet justeres 
manuelt med et håndtag med demenssikring.  

Mere information kan ses på hjemmesiden www.bano.dk   
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