
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oasis badekar til brandsårspatienter fra Reval er et specialbadekar, som er designet til 
patienter med moderate til svære brandsårsskader.  
 
Håndteringen af alvorlige forbrændinger er kompleks og det kræver specifikt tilpasset 
udstyr, der kan tilpasses patientens specifikke terapeutiske behov. 
 
Oasis i rustfrit stål er designet til at lette bakteriel dekontaminering i overensstemmelse  
med plejeprocedurer. 
 
Både badekarret og vaskelejet er højdejustérbare for at gøre det muligt for plejere at 
bruge badekarret i sikker arbejdshøjde og for at lette flytningen fra seng til bad.  
 
Silikonestropperne på selve lejet kan fjernes for at give plejerne plads til behandling af 
patienten. 
 
Indstillelig højde for badekar og leje  
Systemet består af et højdeindstilleligt badekar, som drives af elektriske løftesøjler og 
en højdeindstillelig lift samt leje med silikonestropper. Det indbyggede løftesystem 
betjenes af 2 elektriske løftesøjler, som er monteret i begge ender af badekarret, og 
som muliggør, at patienten hæve op under flytningen.  

Badekarrets og lejets betjeningsknapper til højdeindstilling er placeret i hver ende af 
badekarret, hvilket muliggør betjeningen af badekarret af 2 brugere fra hver deres 
ende. 

Flytning fra leje til badekar 
En styreindretning muliggør flytning fra leje til rullebord. Der er 2 sikringsanordninger til 
at sikre lejet, rullevognen og badekarret.  
 
Dette sæt kan være stationært eller mobilt (der kan fås justérbare fødder eller 
bremsede retningshjul som valgbar mulighed). 
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Oasis – flytte- og positioneringssystem for brandsårspatienter 

Princip om simpelt design: 
Letter behandlingen af brandsår, procedurer og genoptræning, 
Patientflytninger, positionering, tilgang til sår, smertelindring 

Design lavet på bestilling: 
Designet og lavet efter kundespecifikke krav 

Integreret funktionalitet: 
Patientflytninger og lettelse af procedurer og behandling 

Materialer: 
Brug af materialer som reducerer risici og fremmer sikkerheden 

Intelligente teknologier: 
UV vandbehandling og rensning vi et termisk system 

Digital temperaturkontrol: 
Indløbsvand og allerede indløbet vand kan reguleres med +/- 2 °C. 

Forflytningssystem: 
Todelt udstyr designet til sammenkobling med integreret lift 

Stabilt rullebord: 
Sikker patientflytning, let at rengøre og at desinficere 

Variabel højdejustering: 
Gør flytninger til siden lettere og letter transport af patienten 

Aftagelige silikonestropper til patientstøtte: 
Reducerer patientens bevægelser 

Silikonestropper af ren silikone til støtte af patienten: 
Optimerer komfort, adgang, positionering og sikkerhed 

 

Se instruktionsvideo her. 
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Lindevej 2 – DK-4200 Slagelse – Tel. +45 58 55 10 99 – CVR/VAT 34 57 88 85    KONTAKT 
 

https://video.wixstatic.com/video/e0533e_e23d126872d64ccfad2a177f3a925408/720p/mp4/file.mp4
https://www.carepartner.dk/kontakt-salg

