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- Innovative løsninger og velferdsteknologi

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
Hms.nr. 243467
(Komplett sett, inkl. motor, glidestang, håndkontroll, festemateriell og børste.)

Active Bodywasher – Dusj selv 

Ulike årsaker kan gjøre at mange ikke mestrer daglig hygiene 

selv. Det å få dusjet er noe som de fleste av oss ønsker å kunne 

klare på egenhånd så lenge som mulig. Med det innovative 

dusjsystemet får bruker hjelp til å vaske hele kroppen. Man 

velger selv hvor lenge, og hvor man ønsker å bli vasket. 

Automatisk høydejustering

Dusjsystemet vasker deg fra nakken til føttene, uten krav til mye 

forflytning. Takket være den automatiske høydejusteringen 

trenger man ikke bøye seg for å komme til på eksempelvis 

baksiden av lårene, ryggen eller nederst på føttene. En motor 

beveger børsten opp og ned på en 160 cm eller 180 cm lang 

glideskinne. 

Individuell tilpasning

Active Bodywasher har en intuitiv fjernkontroll som tåler vann og 

kan festes på vegg. Med denne kan bruker enkelt styre 

dusjsystemet selv. Den har knapper som styrer børsterotasjon til 

venstre og høyre samt høydejustering. For å møte brukers 

individuelle behov er det mulig å programmere enheten til å 

bruke akkurat den tiden man ønsker på de ulike kroppsdelene. 

Man kan også lage inntil 7 programmer med ulike vaskerutiner. 

Man kan velge mellom ulike børster som har ulik hardhetsgrad. 

Disse er enkle å ta av og på.

Fordeler med kroppsvasker:

- Enkel i bruk

- Kan betjenes av bruker selv

- Mulighet for individuell tilpasning etter brukers ønsker 

- Lite krav til forflytning og bøying ved kroppsvask

Hvorfor Active Bodywasher?

- Fremmer brukers egenomsorg og selvstendighet

- Helsepersonell kan omprioritere tiden sin og gjøre andre 

oppgaver, mens bruker håndterer dusj selv. Det kan være 

kostnadsbesparende for institusjon eller kommune
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