Den automatiske
brusekabine
Fremtidens bad til ældre borgere
Den automatiske brusekabine betyder, at borgere, der
har svært ved at gå i bad selv - eller som kræver hjælp
til badet - selv kan løse opgaven. Dermed bliver badet
fortsat er en privat sag. Blot med et tryk på en knap kan
borgeren selv tage et bad med efterfølgende tørring,
der er forprogrammeret til den enkelte. Efter badet
kører brusekabinen automatisk et renseprogram, så
kalk og bakterier fjernes.

Brusekabinen er modulopbygget. Hvert modul/ben
er en selvstændig bruseenhed. Brusekabinen kan
opsættes i en eksisterende brusekabine i badeværelset.
Er der kun plads til to eller tre moduler/ben er det også
muligt. Brusekabinen bruger badeværelsets el, vandtilslutning og gulvafløb.

Den automatiske brusekabine henvender sig i første omgang til plejeboliger, plejecentre og private hjem.

På plejecentre kan
flere borgere kodes
ind i hukommelsen
med hver deres
personlige program.

Målgruppen er ældre mennesker
og personer med handicap, der har
svært ved at bade selv uden hjælp.

Vandstrålerne
begynder først at
bruse, når vandet har
nået den ønskede
temperatur.

Den automatiske brusekabine kan
bygges ind i hospitalernes patientbadeværelser.
Da brusekabinen er selvrensende,
vil det betyde en højere hygiejnestandard og måske dermed færre infektioner hos nogen patienter.

Brusekabinen er
varm både før, under
og efter brusebadet,
da der er infrarød
varme fra loftpanelerne.

En videreudvikling af softwaren, der styrer brusekabinen, kan på sigt
hjælpe hjerneskadede og personer med svære handicap.
BRUGEREN
Brugeren kan enten stå op eller sidder
på en badeskammel/toiletstol.
SELVE BRUSEBADET
Brusebadet genkender borgeren fra
første besøg, hvor plejepersonalet
indtastede, hvordan brusebadet skal
foregå:
•
•
•
•

Testopstilling i Odsherred kommune

rækkefølge på dyser
badets længde
temperatur på vandet
strålestyrke

BAD+ • Østerled 28 • 4300 Holbæk • Tlf: +45 5944 0565 • www.badplus.dk

34

MESSE-MAGASIN • HEALTH & REHAB SCANDINAVIA 2016

Fredag 15. april 2016

Badeautomat var
populær hos
ældre borgere
Syv borgere på Grevinge Plejecenter har gennem fem uger sammen med personalet afprøvet en automatisk brusekabine, og
den giver tilsyneladende både velvære og glæde. Producent vil nu afprøve i andre kommuner

K

an en vaskerobot – en automatisk brusekabine –
give glæde og velvære og
oven i købet spare både tid,
penge og personaleressourcer?
Noget tyder på det. På Grevinge Plejecenter har personalet og syv beboere gennem
de sidste fem uger afprøvet
en prototype, BAD+, fra firmaet af samme navn, stiftet
af Jørgen Fokdal, Fokdal
Springvand ApS i Holbæk.
Ifølge firmaets projektleder, sygeplejerske Ninna
Uhrlund, har alle borgere på
nær en enkelt udtrykt sig meget positivt om oplevelsen af
badet.
Borgerne, der har afprøvet
badet, har fået bad i brusekabinen en eller flere gange i
forløbet, og de er efter hvert
bad blevet spurgt om, hvordan de oplevede det.
Langt hovedparten har givet udtryk for, at de var glade
for det, hyggede sig i badet og
det var behageligt for dem.

Prototypen
Prototypen blev opfundet efter en henvendelse fra Kommunaldirektørforeningen K17 på Sjælland.
Kabinen er nu under testning i forskellige kommuner i en basismodel, der kan udbygges med f.eks. fjernbetjent selvbetjening,
stemmestyring, øjenstyring, bevægelsesstyring og visning af instruktionsfilm og i forskellige versioner med et eller flere ben med dysser
og med mulighed for lufttørring.
En standardløsning koster cirka 80.000 kroner, oplyser direktør
Jørgen Fokdal, som senere på året skal vurdere, om der er grundlag
for at sætte en egentlig produktion i gang.

Studerende hjalp til
Plejecentret har haft god
hjælp fra velfærdsteknologistuderende Laura Uhrlund,
så de tekniske udfordringer,
som var en barriere i forhold
til ny teknologi blev minimeret. Og Laura Uhrlund har også i høj grad bidraget til at oplevelsen har været positiv for
hele centret.
Borgerne var alle svagelige
ældre, tre af dem var demente i let, moderat eller svær
grad, andre borgere var plaget af gigt og smerter, to af
dem havde senhjerneskade.
”Vi fik en henvendelse fra
firmaet om afprøvning af
denne brusekabine, og vi vil Brusekabinen er foreløbig en prototype. Senere på året skal der tages stilling til, om kabinen skal sættes i produktion.

Brusekabinen
• I gennemsnit blev brugt 6-8 minutter pr. bad, hvor et normalt bad
af en beboer, hvor plejepersonale assisterer, varer 23 minutter i
gennemsnit.
• Vandforbruget er cirka 110 liter på et bad, lidt mere end i et almindeligt brusebad.
• Brusekabinen kan programmeres til den enkelte bruger, både i
forhold til vand- og tidsforbrug.
• Man bestemmer selv om der skal komme vand foroven og forneden.
• I kabinen i Grevinge var ikke installeret mulighed for hårvask med
vand foroven, fordi mange ældre føler ubehag.
• I stedet kom vandet ind i bløde stråler fra dysser i de fire ben i kabinen, hvor en stol var opsat. En bruser kan dog benyttes til hårvask.

gerne være med til at teste velfærdsteknologi. Vores
indstilling er den, at det skal være godt for borgerne
og for medarbejderne i forhold til at lette arbejdsVelfærdsteknologi-studerende Laura Uhrlund har hjulpet med til afstillinger og forbedre arbejdsmiljøet, og samtidig er der prøvningen af brusekabinen og demonstrer, hvordan man tager bad
også en økonomi at iagttage,” siger plejecenterleder Lis- i den.
bet Pedersen, Grevinge Plejecenter
”For medarbejderne i hjemmeplejen og på plejecentrene er fordelen den, at de ikke kommer ud for de bøj, stræk
og vrid i ryggen, som ellers kan forekomme, når de skal
hjælpe en borger med badning, og de bliver heller ikke våde eller svedige, så måske kan kabinen også medvirke til at selv har afprøvet kabinen, er holdningen vendt til at være
nedsætte antallet af sygedage,” siger projektleder Ninna positiv.
Uhrlund.
Ældrerådet i Odsherred er positiv indstillet over for ny velLigesom andre steder, var der en vis skepsis blandt perso- færdsteknologi, hvis det er til gavn og glæde for borgeren og
nalet på Grevinge Plejecenter, da brusekabinen skulle tages i ikke alene skal indføres for at spare penge, siger Lene Sødbrug i aflastningsområdet, men efter at flere medarbejdere ring fra Ældrerådet.

