Lauras badeværelse
z

Et
fremtidssikret
badeværelse i et
moderne stilrent
look

I en villa i Greve bor Laura med sin mor og far.
Laura har muskelsvind, og i takt med at Laura
vokser op, vokser hendes behov for uafhængighed
og selvstændighed.
Især på badeværelset oplever familien, at ingen
af husets to badeværelser kan håndtere Lauras
nuværende eller fremtidige behov.

Et nyt badeværelse til Laura
Familien ønskede et funktionelt og fremtidssikret
badeværelse. Samtidigt var det et krav, at løsningen
skulle være moderne og stilfuld, og gerne opfylde
Lauras store ønske om at få et make-up bord.

Kvalitetsprodukter med
moderne og rene linjer

Ved kommunen fik familien besked på at kontakte
Pressalit for en én-til-én løsning for at afdække
Lauras behov i forhold til produkter og indretning.
Ideer blev konkretiseret og udfærdiget på tegninger
af Pressalit. Alt blev planlagt ned til mindste detalje
og en tidsplan blev udarbejdet i samarbejde mellem
alle parter og resulterede i en færdiggørelse uden
forsinkelser.
Med til at gøre en forskel
Før måtte Helen, Lauras mor, bade sammen med
Laura for at hjælpe og støtte hende i badet. Med det
nye badeværelse kan Laura nu sidde på brusesædet
og vaske sit hår uden hjælp.
Laura benytter ofte bruselejet til at sidde på under
påklædningen, da hun føler sig sikker på lejet. Dermed undgår hun også at miste balancen og falde.
Laura har opnået øget selvstændighed på badeværelset og kan nu klare langt flere ting selv, hvor
hun før havde behov for hjælp.

Med en bruseplejebriks installeret kan Helen nu pleje Lauras
behov i en god arbejdsstilling. Hun får ikke længere ondt i
ryggen af at stå bøjet ind over en seng. ”Den første uge
græd jeg af glæde over ikke længere at have ondt i ryggen”
Helen, Lauras mor.

“Beata har ydet
konsulentbistand
ud over det
sædvanlige.”
Hellen, Lauras mor
De integrerede håndgreb i MATRIX SMALL håndvasken hjælper Laura med at stå og holde balancen
ved vasken. Derudover bruger Laura også håndgrebene til at give støtte, når hun f.eks. skal have sko på.

”Vi vil meget gerne
være med til at gøre en
forskel, og vi arbejder
hver dag på at gøre folk
så selvstændige som
muligt.
Det er derfor glædeligt,
når ens arbejde har gjort
så stor en forskel - ikke
blot for Laura men for
hele familien.”
Beata, Sales Consultant,
Pressalit

Beata Anna Richter,
Sales Consultant

Pressalit produkter

• Vægskinner
• Brusesæde, højde- og sideværtsregulerbar,
manuelt
• Bruseplejebriks, højderegulerbar, el-betjent
• Toiletstøtter, højderegulerbare
• Papirholder til toiletstøtte
• MATRIX MEDIUM håndvask med integrerede
håndgreb
I processen frem til den endelige løsning, har det
dominerende fokus været Lauras behov og
fremtidssikring af badeværelset. Det betyder, at
badeværelsets funktioner vil kunne ændres i forhold
til potentielle forandringer i Lauras behov.
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Badeværelses- og køkkenløsninger til mennesker
med nedsat funktionsevne
Pressalit Care er et forretningsområde i Pressalit A/S, et 100 % privatejet, dansk aktieselskab.
Pressalit A/S er repræsenteret på ca. 45 internationale markeder, og organisationen har
ca. 350 medarbejdere.
Siden 1970’erne har Pressalit udviklet badeværelsesprodukter til mennesker med nedsat funktionsevne.
Senere er hæve-sænke-køkkener blevet en del af sortimentet.

