ELYSEE CONCEPT
Genopdag nydelsen ved at bade
“Rursus balnei gaudium”
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GENOPDAG NYDELSEN
VED AT BADE
Botved tilbyder dig alle fordelene ved individuelt tilpassede, afslappende og
stimulerende bade, der er designet til at aktivere sanserne og øge
brugernes velvære.
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Genopdag nydelsen ved at bade

Specifikationer

BATEIA

Sammenklappelig dør med automatiseret, låsbart og
sikkert åbningssystem
Højdejusterbart

Badekar • Concept serien

Skål med anatomisk, formstøbt sæde

Selvhjulpne eller delvis selvhjulpne personer

Anatomisk ryg med nakkestøtte
Individuelle dekorationer med farveprint

VELVÆRE OG HARMONI
Batéia-karret passer perfekt til den sensoriske stimuleringsmetode: Det
understøtter velvære og intens afslapning takket være det store spekter af
balneo-behandlinger med luft og/eller vand, lysterapi, aromaterapi og
musikterapi.
En behagelig, ikke-klinisk atmosfære tilskynder til
sensorisk oplevelse, afslapning og fornøjelse.

Alsidighed

Udsmykningen af badekarret kan skræddersys til
at understøtte ægte multi-sensorisk velvære som
bl.a. foreskrives af Snoezelen-programmet.

Batéia tilbyder alle fordelene ved et afslappende
og forfriskende bad med fokus på velvære og
stimulering af brugerne.

• Nem adgang via åbning i siden

RENGØRING OG HYGIEJNE

• Kompatibel med standard overførselssystemer
• Variabel højde (elektronisk styring)

Uanset om det anvendes med en gålift, kørestol, lift, passiv eller aktiv
stander etc., er Batéia-badet det mest fleksible og alsidige system.
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Badekaret er forsynet med desinfektionsteknik (internt og/eller indbygget),
der er tilpasset dets udstyr for at undgå krydskontaminering.
• Højdejusterbart chassis
• Formstøbt sæde
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Ergonomisk design

Funktioner

LANIRA

Det symmetriske karbad giver mulighed for at placere brugeren
i begge ender af karret
Individuel dekorering med farveprint

Badekar • Concept serien
Delvis selvhjulpne eller plejekrævende personer

Variabel højdeindstilling (elektronisk styring)
Ergonomisk karbad
Udtrækningsbruser
Kaskadefyldning
Automatisk fyldning

VELVÆRE OG HARMONI
Lanira-karret passer perfekt til den sensoriske stimuleringsmetode: Det
understøtter velvære og intens afslapning takket være det store spekter af
balneo-behandlinger med luft og/eller vand, lysterapi, aromaterapi og
musikterapi.
En behagelig, ikke-klinisk atmosfære tilskynder til
sensorisk oplevelse, afslapning og fornøjelse.
Udsmykningen af badekarret kan skræddersys til
at understøtte ægte multi-sensorisk velvære som
bl.a. foreskrives af Snoezelen-programmet.

Lanira tilbyder alle fordelene ved et afslappende
og forfriskende bad med fokus på velvære og
stimulering af brugerne.

Ergonomi og komfort
• Forenklet og let tilgængelig placering af ergonomiske betjening
• Højdejusterbart
Alle Elysée-funktionerne er designet til at gøre badet behageligt for brugeren
og sikre plejeren en god og sikker håndtering.
Nedsænket i det rummelige Lanira-bad kan patienten læne sig komfortabelt
tilbage og nyde tiden med afslapning.
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RENGØRING OG HYGIEJNE
Lanira badekaret er forsynet med desinfektionsteknik (internt og/eller
indbygget), der er tilpasset dets udstyr for at undgå krydskontaminering.
• Højdejusterbart chassis

• Komfortkaskade

• Termostatiske styringsarmaturer med eller uden
automatisk fyldning

•Integreret brusehoved
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Funktioner

Sikker og komfortabel badeoplevelse

INDRA

Betjeningspanel
Hovedstøtte
Gribehåndtag

Badekar • Concept serien

Udtræksbruser

Delvis selvhjulpne eller plejekrævende personer

Variabel højdeindstilling (elektronisk styring)
Anatomisk kar formet til brugerens krop
Kaskadefyldning
Multiposition fodstøtte
Individuelle dekorationer med farveprint
Automatisk fyldning

VELVÆRE OG HARMONI

Alsidighed
• Forenklet og nemt tilgængelig styring af alle funktioner på det
ergonomiske betjeningspanel for enden af karret
• Højdejusterbart

Indra-karret passer perfekt til den sensoriske stimuleringsmetode: Det
understøtter velvære og intens afslapning takket være det store spekter af
balneo-behandlinger med luft og/eller vand, lysterapi, aromaterapi og
musikterapi.
En behagelig, ikke-klinisk atmosfære tilskynder til
sensorisk oplevelse, afslapning og fornøjelse.
Udsmykningen af badekarret kan skræddersys til
at understøtte ægte multi-sensorisk velvære som
bl.a. foreskrives af Snoezelen-programmet.

• Anatomisk formet ryglæn
• Badekarrets bund er formet til brugerens krop, så benene hæves
• Komfortabel og stabil position for brugeren
• Brede, formstøbte armlæn, der er udstyret med ergonomiske håndtag
Alle Elysée-funktionerne er designet til at give lindring og gøre behandlerens
håndtering så let som muligt.

8

Indra tilbyder alle fordelene ved et afslappende
og forfriskende bad med fokus på velvære og
stimulering af brugerne.

RENGØRING OG HYGIEJNE
Indra badekaret er forsynet med desinfektionsteknik (internt og/eller indbygget), der er tilpasset dets udstyr for at undgå krydskontaminering.
• Variabel højde (elektronisk styret)
• Gribehåndtag

•Multiposition fodstøtte
• Kort position
• Mellem position
• Lang position
• Bord-position
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Et ekstra langt bad for ekstra høj komfort

HARMONIA

Funktioner
XL ergonomisk badekar - passer til alle kropsstørrelser
Variabel højdeindstilling (elektronisk styring)

Badekar • Concept serien

Udtrækningsbruser

Delvis selvhjulpne eller plejekrævende personer

Kaskadefyldning
Individuelle dekorationer med farveprint
Automatisk fyldning

VELVÆRE OG HARMONI
Harmonia-karret passer perfekt til den sensoriske stimuleringsmetode: Det
understøtter velvære og intens afslapning takket være det store spekter af
balneo-behandlinger med luft og/eller vand, lysterapi, aromaterapi og
musikterapi.
En behagelig, ikke-klinisk atmosfære tilskynder til
sensorisk oplevelse, afslapning og fornøjelse.

Ergonomi og komfort

Udsmykningen af badekarret kan skræddersys til
at understøtte ægte multi-sensorisk velvære som
bl.a. foreskrives af Snoezelen-programmet.

Harmonia tilbyder alle fordelene ved et afslappende og forfriskende bad med fokus på velvære og
stimulering af brugerne.

• Forenklet og let tilgængelig placering af ergonomiske betjening
• Højdejusterbart

RENGØRING OG HYGIEJNE

• XL ergonomisk badekar – passer til alle kropsstørrelser
Alle Elysée-funktionerne er designet til at gøre badet behageligt for brugeren
og sikre plejeren en nem håndtering.
Harmonia-badekaret giver mulighed for at integrere forflytningsudstyr med
henblik på fuldstændig nedsænkning, så patienten komfortabelt kan nyde
alle de naturlige terapier og deres sensoriske stimuli.
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Harmonia badekaret er forsynet med desinfektionsteknik (internt og/eller
indbygget), der er tilpasset dets udstyr for at undgå krydskontaminering.
• Højdejusterbart chassis
• Fjernstyring for højdejusterbart chassis
• Internt desinfektionssystem
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FORDELE - OVER HELE LINJEN
Et bad for enhver og Elysée for alle

Batéia
- Plusser

Indra
- Plusser

Lanira
- Plusser

Harmonia
- Plusser

• Funktioner der nemt styres med
betjeningspanelet

• Funktioner der nemt styres
med betjeningspanelet

• Kaskadekomfort

• Kaskadekomfort

• Gribehåndtag

• Kaskadekomfort

• Symmetrisk bad

• Ekstra langt kar

• Anatomisk formstøbt ryg med
nakkestøtte

• Gribehåndtag

• Ideelt badekar for symmetrisk
positionering

• Symmetrisk bad

• Anatomisk formstøbt sæde
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• Anatomisk formstøbt ryg
med nakkestøtte

• Højdejusterbart chassis

• Automatisk åbning af dør. Nem adgang
uden problemer og ængstelse for
selvhjulpne brugere

• Anatomisk formstøbt sæde

• Funktioner der nemt styres
med betjeningspanelet

• Højdejusterbart chassis

• Nemt tilgængelige betjeningspanel

• Højdejusterbart chassis

• Multi-positions fodstøtte

• Funktioner der nemt styres
med betjeningspanelet
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Batéia • Lanira • Indra • Harmonia

LYSTERAPI
Denne terapi bruger farver til at berolige kroppen og sindet. Med 256
farver bliver badning en skøn oplevelse med total afslapning. Lyset
diffunderes i vandet og projekteres desuden ud i lokalet for at skabe
et ægte frirum med sensorisk velvære.

AROMATERAPI

FORDELE
- OG SENSORISK STIMULATION

Vores unikke system gør det muligt at nyde aromaer uden at ændre
badevandet. Aromaerne diffunderes gennem balneoterapi-luftsystemet,
så du undgår enhver kontakt af huden med æteriske olier.

MUSIKTERAPI
BALNEOTERAPI
Ud over afstresning og afslapning har balneoterapi en række ekstra
terapeutiske fordele for brugeren. Elysee-badekarrene kombinerer to
typer balneoterapi for optimal sensorisk stimulering:
Luft-balneoterapi: Afslappende og beroligende
effekt takket være tusindvis af luftbobler. Det
bløde tryk fra boblerne på kroppen giver en
uovertruffen badekomfort.
Vand-balneoterapi: Justerbare vanddyser
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masserer og stimulerer kroppen, og fordelingen
af dyserne over hele karret sikrer komplet
hydromassage.
Begge balneosystemer er forsynet med
temperaturvisning.

Musikken kan både høres og mærkes takket være den rene lyd, der slippes
ud i luften og vandet ved at vibrere karret. En unik sensorisk oplevelse som
terapeutisk værktøj.

“FULD DÆKNING” MED
DEKORATIV FARVEPRINT
Et bad med farver, der er skræddersyet til dit formål.
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Batéia • Lanira • Indra • Harmonia

Velskabt velvære

Funktioner

MATERNITY

• Valg mellem højdejusterbart chassis eller fast højde

Taourèt serien

• Stille balneoterapi-system designet til at berolige de 3 følsomme områder
under prænatale sammentrækninger (lændehvirvler, ben og fodsåler)

• Anatomisk udformning (hele serien)

• Automatisk desinfektionssystem og naturlig UV-desinfektion kører
kontinuerligt i hele balneoterapi-cyklussen
• Farveterapi (256 farver)
• Musikterapi med lydbølger
• Mulighed for at skræddersy dekorationen til dit formål med farveprint på
hele badekarret

Taourèt serien er designet til forberedelse til
fødsel med en naturlig tilgang.
Taourèt dilation bad er anerkendt som en
supplement til eller et alternativ til smertestillende behandlinger og passer perfekt inden for
fysiologiske fødesteder.

I et varmt bad er moderen mindre stresset og
oplever sine sammentrækninger mere roligt.
Varmen og vandets støttevirkning skaber et
velvære, der reducerer muskelspændinger og
fremmer udvidelse af livmoderhalsen.

OBSTETRIK
TAGER SPRINGET
Hospitalerne arbejder nu også med bade-konceptet som en kilde til
afslapning på alle afdelinger.
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På det seneste er badet inden for obstetrik blevet
et nøgleværktøj som naturlig fødselshjælp.

muligt at dæmpe muskelspændingen og dermed
reducere smerten betydeligt.

Flere undersøgelser gennemført af velrenommerede hospitaler viser, at den følelse af lethed og
varme og af at flyde, som vandet giver, gør det

Da moderen er mindre stresset, kan hun med
større ro håndtere sammentrækningerne.

VELVÆRE OG HARMONI
Ligesom Concept-serien rummer Taourèt-sortimentet en række naturlige
terapier. Derfor passer disse produktlinjer perfekt inden for en tilgang, der
fokuserer på velvære og intens afslapning.
En ”af-medikaliseret” atmosfære beroliger og
styrker moren.

fuldt ud i et rum, der fremmer trivsel og kan
anbefales til den vigtige dag.

Muligheden for at få en personlig dekoration på
badekarrene gør det muligt at integrere Elysée

DESINFEKTION OG HYGIEJNE
Badekar i Taourèt-serien er udstyret med automatiske desinfektionssystemer og et UV-desinfektionssystem, der kører kontinuerligt gennem hele
balneoterapibehandlingen.
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Batéia • Lanira • Indra • Harmonia

BUDGET
Basic serien

Funktioner
• Badekarrene i Budget serien er identiske med badekarrene i Concept serien
• Højdejusterbart chassis med forenklet struktur
• Tryksystem med termostatisk lås

Princippet
Basic serien er designet og udviklet til grundlæggende terapeutiske projekter. Det giver dig mulighed for at kombinere vores
bades kvalitet med et begrænset udvalg af muligheder og tilbehør. Botved hjælper dig til at opnå komforten og pålideligheden
ved ergonomisk topkvalitet i dit badeværelse.

VELVÆRE OG HARMONI
Prima systemet tilbyder dig en kombination af luft-balneoterapi og
projektion af farvet lys i badet.

DESINFEKTION OG HYGIEJNE
Badekaret er forsynet med desinfektionsteknik (internt og/eller indbygget),
der er tilpasset dets udstyr for at undgå krydskontaminering.
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Teknisk information

Bateia

Teknisk information

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1712

1160

1515

450

860

150

777

695

985

830

530

Bateia

Lanira

Indra

Harmonia

Adgangshøjde

Min. 860 mm
Max. 1160 mm

Min. 750 mm
Max. 1050 mm

Min. 730 mm
Max. 1030 mm

Min.710 mm
Max. 1010 mm

Adgangshøjde ved
bunden af den åbne dør

Min. 530 mm
Max. 830 mm

–

–

–

Maximum vægt
(patient + vand)

300 kg

500 kg

500 kg

500 kg

Vægt af tomt badekar

210 kg

250 kg

182 kg

200 kg

Decibels

30 db

30 db

30 db

30 db

178 liter

297 liter

326 liter

400 liter

Maximum kapacitet

Anatomisk kar i fiberglasforstærket polyester, hygiejnisk gelcoat finish med
integreret ergonomisk sæde (Batéia)
Stålchassis med stærk korrosionsbehandling

Lanira

Material

Dørsikkerhed med magnetventiler (Batéia)

A

B

C

D

E

F

G

H

1920

1140

1665

456

840

156

920

650

I

J

K

1050

750

Tekniske detaljer

Sikkerhedssystem for dørlukning (Batéia)
Skoldningsværn med vandtemperatur låst på 38 °C.
Varmt og koldt vand: ½ ’’ drej ¼ ventil – standard termostatsty-ring vandhaner;
Varmt og koldt vand: Hun ½ drej ¼ ventil

Supply

Strømforsyning: 230V - 16A sikring (10A uden balneoterapi) – kredsløbsafbryder - 30
mA differentiale
CE 93/42 MDD markering

Indra

Belgaqua

A

B

C

D

E

F

G

H

1912

1080

1665

440

780

140

912

650

I

J

K

1030

730

MILJØFORDELENE VED ELYSÉE-SERIEN

Harmonia
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KIWA direktiver – EN1717 – «Beskyttelse mod forurening af drikkevand i vandinstallationer og generelle krav til anordninger til forebyggelse af forurening ved tilbagestrømning»

Standarder

•

Balneoterapi fungerer som et lukket kredsløb for at forhindre overdrevet
vandforbrug

A

B

C

D

E

F

G

H

2312

1280

2176

460

980

160

840

650

I

J

K

•

Farveterapi-systemerne bruger kun miljøvenlige LED’er

1010

710

•

Karrene arbejder på 12 eller 24V lavspændingsenergi
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OM PRODUCENTEN
robusthed, anvendelighed, komfort, ergonomi og
design.

Elysée Concept er baseret i Storhertugdømmet
Luxembourg og opererer altid i overensstemmelse med kundernes behov.

Alle disse kvaliteter betyder, at Elyséebadekarrene udgør det mest konkurrencedygtige
og komplette sortiment på markedet.

Takket være deres tekniske afdeling og faglige
udvikling har virksomheden designet et komplet
udvalg af badeværelser tilpasset behovene hos
plejeinstitutioner og så mange individer som
muligt.

Siden 1989 har Elysée Concept leveret sine
badeløsninger til utallige institutioner over hele
verden og har realiseret en kontrolleret vækst
baseret på ekspertise og kvalitet.

Elysée-serien af badekar er anerkendt for sin

HVAD KUNDERNE SIGER ...

KONTAKT
BOTVED
FOR YDERLIGERE
INFORMATION

SERVIOR Am Park - Plejehjem (LU):
”Den første fordel er komforten for beboeren og plejeren. Det er lettere for plejeren at håndtere
beboeren. Det er også mindre traumatisk for beboeren. ”

Center Hospitalier Bois de l’Abbaye - Obstetrik afdeling (BE):
”Vi købte det første bad i 1997, og vi har lige ændret det ...”
•
”Vi tilskynder til deltagelse ... Badet er virkelig et godt alternativ, før vi gennemfører en epidural»”
•
”To til tre patienter bruger badet her hver dag. Det var et godt køb! ”

Center hospitalier régional de la Citadelle - Pædiatrisk afdeling (BE)

Ønsker du at få mere at vide om
Elysée Concepts badeløsninger
– og evt. en demonstration – er du altid
velkommen til at kontakte Botved
på telefon 44 94 22 22
eller besøge vores hjemmeside
botved.dk.

”Vi har børn, der havde udviklet en fobi på grund af de smerter, de oplevede i traditionelle bade,
men som nu beder om at komme i bad”
•
”Det giver dem mulighed for at koble af fra hospitalet et stykke tid”

Les Papillons Blancs de Roubaix
- Site Halluin hjem for fysisk og/eller psykisk handicappede (FR):
”Jeg tænker altid på denne meget tunge person i et normalt badekar, og jeg kunne ikke få
hende ud eller endda dræne vandet væk. Med denne dør er det ikke et problem! ”
•
”Målet er individets velbefindende først og fremmest! ”
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A/S A.P. Botved
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Nørrelundvej 5, 2730 Herlev
T 8037 3737

info@botved.dk
botved.dk

