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Människans naturliga rörelsemönster utgör grunden för konceptet - att skapa en funktionell 
badrumsinredning. En ökad självständighet ger användaren större trygghet och självtillit, vilket ger mer 
livskvalitet.
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Här följer information om alla de olika alternativen för att använda Bano badrumskoncept optimalt, 
både gällande användare och vårdpersonal. I detta badrumskoncept är placeringen av de olika 
delarna noga uttänkt för att ge många olika alternativ att klara sig självständigt så länge som 
möjligt. Tanken är att det alltid ska finnas ett stödhandtag på lämplig plats och höjd att ta tag i. 

DESIGNED FOR CARE



Personalen bör instruera användaren hur man förflyttar sig i badrummet självständigt. Önskemålet är att 
användaren använder sina resterande krafter och utnyttjar stöden som finns tillgängligt placerade. Det 
ökar möjlighet för självständighet. Detta ger användaren trygghet i sina förflyttningar.

För att underlätta vårdpersonalens belastning skall personalen göra en värdering av användarens 
resurser utifrån hans/hennes synvinkel och situation. Detta kan tas upp i vårdplanen.

Det är av största vikt att alla i personalen får informationen. En i personalstyrkan bör utses som får bära 
huvudansvaret och som i fortsättningen informerar övrig personal samt ny och vikarierande personal. 
Detta ger en bättre möjlighet att badrummet utnyttjas optimalt samt att man underlättar vårdpersonalens 
ergonomi genom mera självständiga användare. 

När du kommer in i badrummet finns det alltid ett stöd nära. Alla stödhandtag, WC, tvättställ och 
duschsits är belastningstestade och tål stora belastningar. Detta bör personalen informera användaren 
och de anhöriga om.

På duschsitsen sitter du tryggt då den är justerad på rätt höjd för användaren. Duschhyllan är mobil 
och kan placeras på lämplig plats på något utav stödhandtagen. Duschstången är kombinerat med ett 
stödhandtag för att undvika fallrisk. 
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ERGONOMI

FUNKTIONEN



HÖJDJUSTERING 

Tvättstället går att höjdjustera på liknande sätt mellan 70-90 cm. 
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Bano badrumskoncept ger möjlighet till höjdjustering av tvättställ, WC, WC-stödhandtag och duschsits. 
Höjdjusteringen skapar bästa förutsättningarna för att användaren ska bli mer självständig. WC-stolen 
går att höjdjustera 20 cm (41cm-61cm) manuellt med vev med demenssäkring eller med elektrisk 
höjdjustering.



Höjdjusteringen sker individuellt tillsammans med användaren. Då man utgår från användarens 
kroppsfunktion, längd och räckvidd för rörelser. WC-stödhandtag och duschsits justeras manuellt med 
spak med demenssäkring.  

Mer information hittar du på hemsidan www.bano.se
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