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Bilde på forsiden viser Völker sykehjemsseng 3082 Vis-a-Vis med MA-design (se side 14 og 63), Völker serveringsbrett/arbeidsbrett RT-985 Vis-a-Vis (se side 85),
Völker forsyingskanal (se side 86), samt institusjonsmøbler fra Völkers møbelprogram (se side 88).
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Alle personer har rett til å bli behandlet med respekt og verdighet.
Dette gjelder spesielt for pleietrengende.
Vi tenker, utvikler og produserer ut i fra denne grunnholdningen.
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Völker sykehjemssenger
For verdig pleie
Völker sykehjemssenger fremmer verdig pleie. Dette er en integrert del av Völkers forretningsfilosofi. Vi har et oppriktige ønske om å bygge senger, som tilbyr beboerne best mulige komfort både når de hviler, sover, eller er aktive.
Senger som forenkler og lette arbeidet til pleiepersonalet, og som først og fremst bidrar til å bedre kvaliteten på
pleieaktivitetene. Vi snakker om senger som gir rommene på institusjonen en hjemmekoselig atmosfære, til tross for
sin multi-funksjonalitet, og som gjør at beboerne og deres pårørende tenker: Dette er et sted hvor jeg, eller min
mor eller far, er i gode hender. På denne måten vil Völker sykehjemssenger oppfylle kravene til både beboerne og
pleierne. Denne katalogen viser hvordan vi hele tiden klarer å fortsette utviklingen og hvordan vi har realisert visjonen om å skape tidenes beste sykehjemssenger.
For å oppnå dette målet uten å miste synet av kostnadene, gjennomførte vi for tolv år siden den japanske arbeidsfilosofien Kaizen, som innebærer en konstant bestrebelse for å bli bedre. Denne forandringsprosessen ble
gjennomført i nært samarbeid med PORSCHE CONSULTING. Nettopp disse prinsippene legges til grunn for all
produktutvikling og nye prosjekter. Resultatene inkluderer to nye sengemodeller. Den første er Vis-a-Vis, som hjelper
selv immobile beboere til å mobiliseres forover i steden for til siden. Den andre er vår seng med lav høyde for ekstremt fallutsatte beboere. Vi holder oss strengt til prinsippet Made in Germany, med underleverandører som ligger
i nærheten av våre fabrikkanlegg. På den måten kan vi som produsent garantere den generelle kvaliteten og sikre
at produktene er trygge. Med dette i bakhodet, har våre sykehjemssenger blitt ytterligere optimalisert: Gjennom
motorer og drivverk, som vi har utviklet og produserer selv, for å møte de stadig økende kravene til medisinske
produkter. Et diagnosesystem er utviklet slik at vedlikehold og kontroll kan utføres raskt og feil kan rettes, med mulighet for støtte fra våre serviceteknikere. Til slutt
har vi gjort ytterligere forbedringer i vårt Micro-stimulation System, som gir bedre liggekomfort samt forebygging og behandling av trykksår (liggesår) for immobile beboere. Sammen har vi kombinert alt, med tilleggstjenester og ferdigheter, for å skape Völkers pleiekonsept.
Side etter side, vil denne katalogen vise deg at verdig pleie med Völkers sykehjemssenger gir i tillegg en klar merverdi: Verdifulle økonomiske fordeler, men med
et forbedret omdømme.

Heinrich Völker
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Völkers pleiekonsept
Mer tid til verdig pleie
Bedrifter som Völker har som forretningsidé å produsere institusjonssenger og slike bedrifter påtar seg et svært spesielt ansvar. Dette ansvaret er i siste instans et
produkt av våre kunders behov og ønsker. Hovedmålet til en pleieinstitusjon som har omsorg for beboerne er å ivareta og fremme uavhengighet og personlig
ansvar for hvert individ ved å sørge for hjelp til selvhjelp.

c
mi
no tag
o
c
E
an
Adv

a
es l

P

Services

6

lting

Co Medic
al
mp
etenc
e

cts

Mad
Germaenin
are
y
lthcign
a
e es
ering Produ
ion
D
ied
nif
Dig care

nsu
Co

H

Völkers

pleiekonsept

Dette krever mer enn bare en sykehjemsseng. Det krever assistert teknologi som gjør selvhjelp mulig, sørger for uavhengig mobilitet, beskytter engstelige beboere, motiverer immobile beboere, samt reduserer og letter arbeidsbyrden for pleierne. Hvis vi gjør pleierne i stand til å få bedre tid til bedre pleie og til å bli mer
omsorgsfulle, da er vår oppgave fullbyrdet: Mer tid til verdig pleie.

Völkers grunnholdning:
Alle personer har rett til å bli behandlet med respekt og verdighet.
Dette gjelder spesielt for pleietrengende.
Vi tenker, utvikler og produserer ut i fra denne grunnholdningen.
Völkers pleiekonsept er realiseringen av Völkers bedriftsfilosofi. Vi fokuserer
på hvert enkelt individs behov og forskjellige forventninger fra mennesker som
trenger pleie, samt pleiernes forskjellige behov. Enklere og mer behagelig pleie
gir mer tid til verdig pleie.
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Völkers pleiekonsept
Merverdi med banebrytende produkter og nye funksjoner
Et komplett pleiekonsept med nye banebrytende produkter gjør det mulig å tilfredsstille flere behov, krav og forventninger fra beboerne og pleierne på institusjoner. Disse inkluderer Völker 3082 sykehjemsseng, som dekker alle grunnleggende behov. Når en sideflytting ikke lenger er mulig kan man med Völkers Vis-a-Vis
sykehjemsseng foreta flytting via en stabil og behagelig sittestilling som åpnes i fronten. Videre er Völkers lave sykehjemssenger med en posisjon nær gulvet et
reelt alternativ i miljøer med fare for fall fra sengen.

Völkers

pleiekonsept

Disse banebrytende sengemodellene fra Völker er utstyrt med mange nye innovative funksjoner. Sengene har fire teleskopisk høydejusterbare ben, et integrert
system med hjelpeskinner og en liggeflate med et standard mikrostimuleringssystem, som også kan bestilles som et aktivt trykkreduksjonssystem for prevensjon og
behandling av liggesår/trykksår (decubitus). Disse nye innovative funksjonene sammen med Völkers egenproduserte motorer og drivverk samt Völkers Diagnose
System gjør våre produkter svært effektive og pålitelige. Tilsammen vil dette understøtte og fremmer aktiv og uavhengig mobilitet for beboerne.

Völker er ansett som en nyskapende markedsleder for avanserte
sykehjems- og sykehussenger.
Våre banebrytende produkter og nye funksjoner sikrer menneskers
muligheter til selvhjelp, samtidig som arbeidsbelastningen for pleierne reduseres.
8
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Völkers pleiekonsept
Merverdi med kompetanse
Banebrytende produkter og nye funksjoner er selve essensen i et komplett sett med løsninger som gir våre kunder en svært fordelaktig pakke. Dette inkluderer
et smakfult institusjonsdesign som er gjennomført i hele Völkers møbelprogram. En kompetent logistikkservice sikrer punktlig og pålitelig levering. Teknisk service
sikrer en komplett dokumentasjon, vedlikelhold og reperasjon på Völkers senger basert på Völker Diagnose System. Vår medisinske kompetanse støttes av studier
og symposier på de enkelte egenskapene til sengene, som MiS® og Vis-a-Vis, og dette deles med dine medarbeidere som får grunnleggende eller avansert opplæring fra ledende pleieeksperter. Vår kompetanse er basert på tradisjonell tysk produktkvalitet, og de fleste delene blir levert av lokale underleverandører. På
den måten har vi forpliktet oss til høy kvalitet og god service.

pleiekonsept

I tillegg gir Völkers pleiekonsept økonomiske fordeler: Våre produktløsninger innebærer en optimalisert pleieprosess, reduserte løpende kostnader og økt kvalitet.
Samlet gir dette produktkonseptet langsiktige og kostnadseffektive løsninger med fokus på en høyere pleiestandard. Innebygde produktegenskaper gir assistanse
for å lette arbeidsrutinene for pleierne og dermed minimalisere belastningsskadene samt redusere tidsbruken.

Völkers

Sist men ikke minst, har Völkers pleiekonsept hele tiden hovedfokuset på tilfredse beboere og et hyggelig bomiljø.

Utover senger med merverdi, tilbyr Völker kompetanse på
flere områder som har fokus på individuelle kunder. Dette
fører til et varig samarbeid.
10
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Nyhet innen Völkers pleiekonsept
Völker Consulting: Konsulenttjenester for institusjoner for eldreomsorg
Völker Consulting er en omfattende konsultasjonstjeneste som arbeider ut i fra målsettingen å skape mer tid for omsorg og støtte. Grunnlaget for disse tjenestene
er de svært positive erfaringene med Kaizen og Lean Management som er gjennomført i Völkers egen virksomhet. Disse er tilpasset de prosessene som er involvert i eldreomsorg i samråd med spesialister på omsorgstjenester. Kvalitative standarder, kostnadsmessige målvariable samt tidsplanlegging er også relevant når
det kommer til omsorgstjenester. Daglige aktiviteter kan vises i definerte enkelttrinn, som på den ene siden har merverdi, men kan på den annen side være lite
effektive, bortkastet eller unødvendige. Dette er fokus for en konsultasjon med Völker Consulting. Innenfor rammen av det velprøvde workshopsystemet, blir alle
ansatte integrert, nåværende situasjon blir kartlagt og analysert, de ulike arbeidsoppgaver og rutiner blir samordnet, og endelig blir endringsprosessene implementert ett skritt om gangen, i form av en kontinuerlig forbedringsprosess.

Völkers

pleiekonsept

Dette resulterer i strukturerte daglige rutiner med redusert stress, som direkte bidrar til å gi beboerne flere meningsfylte aktiviteter, og dermed en bærekraftig
bedring i pleiekvaliteten. Dette fører også til høyere tilfredshet for pleiepersonalet, som vil arbeide på grunnlag av åpenhet og likt fordelt jobbinnhold. Noe som
igjen fører til kostnadsreduksjoner.

Helseinstitusjoner kan bruke Völker Consulting for å få mer tid
til omsorg og støtte.
Gjennom prinsippene i de endringsprosessene Völker implementerer, vil spenningen mellom sosiale rettigheter og økonomiske krav reduseres.
12

svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

pleiekonsept

Völkers
svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

13

En avansert sykehjemsseng
Völker 3082 sykehjemsseng
Vi må være ærlige; pleiemiljøet for eldre er i endring. Krav om kvalitet er stadig økende; kravene om dokumentasjon blir stadig strengere. Pleiekostnadene øker
og det er vanskelig å finne kvalifiserte pleiere. På den andre siden stilles det stadig flere krav fra beboere og deres pårørende. Generelt er kravene som stilles
større og mer varierte. Med dagens retningslinjer innebærer den stadig høyere alderen på beboerne, og tilsvarende immobilitet og skrøpelighet, at vi står overfor utfordringer som må overvinnes med best mulig spesialiserte ansatte og effektivt pleieutstyr.

avansert sykehjemsseng

Völkers sykehjemssenger tilfredsstiller beboernes behov og ønsker, samt pleiernes krav, inklusiv intensivhjelp ihht. Art. 11 i den tyske sosialloven XI. Ifølge denne
loven skal pleieutstyr sørge for pleie og gi støtte til mennesker som trenger det, som tar i bruk deres service i henhold til den generelle anerkjente kunnskapen
om medisin og sykepleie. Deretter følger: innholdet og organiseringen av service skal garantere medfølende og aktiverende pleie som ivaretar personens ver-

dighet.

For å oppnå dette målet vil vi alltid arbeide for å forbedre vår sykehjemsseng 3082 (avbilde på høyre side i MA-design). Vi har også utviklet spesialsenger for
den økende befolkningen av eldre mennesker og immobile beboere som står i fare for å falle.

En

1. Völkers Vis-a-Vis sykehjemsseng hvor understellet og liggeflaten kan deles slik at den pleietrengende får en riktig sittestilling
med bena på gulvet når benseksjonen skyves til siden.
2. Völkers lave sykehjemsseng med trapesformet understell, som gjør at sengen kan senkes til ca. 23 cm fra gulvet samtidig som
den kan heves til en sikker og ergonomisk riktig arbeidshøyde.
1.
2.

Bilde til høyre:
Völkers sykehjemssenger har mottatt mange priser og utmerkelser for god design og funksjonalitet.
14
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Völkers sykehjemssenger
Alt du kan forvente deg av en sykehjemsseng
Siden Völker startet å produsere sykehjemssenger har bedriftens ledelse, utviklere, kunderådgivere og konsulenter kontinuerlig prøvd å sette seg inn i beboernes
og pleiernes situasjon. Vi har spurt oss: Hva må vi gjøre for å gjøre beboernes miljø med hensyn til senger så komfortabelt som mulig?

Funksjoner

Vi har hatt fokus på hvordan sykehjemssenger bør konstrueres for å redusere pleiernes arbeidsbelastning med beboerne, hvordan man skal lette individuelle
pleieoppgaver og i tillegg gjøre rutineoppgavene raskere slik at pleierne kan fokusere mer på hvert enkeltindivid. Alle deltakere i utviklingsprosessen har satt seg
inn i personalets stilling og analysert alle forhold, og deretter utviklet det som er teknologisk mulig av nyvinninger, og denne flersidige tilnærmingen er helt unik
for Völkers sykehjemssenger.

1. Beboerne kan justere liggeflaten på sengen med en hendig håndkrontroll. Håndenkontrollen kan henges på en holder (valgfritt) på hver side, til venstre eller høyre, eller festes til en hjelpeskinne (se bilde side 15), og blir dermed tilgjengelig for beboeren
til enhver tid.
2. Pleierens kontrollenhet (valgfritt) ligger som standard i en utrekkbar festeramme under fotgavelen, men i tilfelle av hyppig
bruk kan den også henges på fotgavelen eller festet til hjelpeskinnen ved fotenden av sengen.
1.
2.

Bilde til høyre:
Oversikt over funksjoner og egenskaper på Völkers sykehjemsseng modell 3082. Modulkonstruksjonen gjør det mulig
å inkludere de viktigste og nyeste funksjonene i alle Völkers
sykehjemssenger.
16
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Alle brukerkontrollene
kan betjenes ved å bruke håndkontrollen (sperrenøkkel medfølger)

Alle de fire seksjonene
av liggeflaten kan fjernes slik at sengen er
enkel å rengjøre

Völker MiS® Microstimulation System for trykkreduksjon er integrert i hver
liggeflate

Teleskopiske hjelpeskinner gir assistanse
og beskyttelse

Egenskaper

Sokler til
trapesstang,
infusjonsstenger og
leselys på begge
sider av sengens
hodegavl

Hode- og benseksjon
på liggeflaten justeres
elektronisk

Hurtig CPR-utløser
på ryggseksjonen
(ekstrautstyr)

Pleierens kontrollenhet
(ekstrautstyr) inkluderer
Trendelenburg og
ekstra håndkontroll
med sperre

Fire stabile ben som
kan høydejusteres

Utstyrsskinne for
tilbehør integrert
på begge sider

Helt synkronisert
høydejustering

Brede og solide
ben sikrer stabilitet
Madrass
kompensasjon
Ved sengeforflytning
dras hjulene enkelt
ut ved å trykke ned
en knapp
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God tilgang på
langs og på tvers
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Völkers Micro-stimulation System (MiS®) trykkavlastning
Sove godt, våkne opp uthvilt og starte dagen motivert

MiS® / MiS® Activ

Alle Völker sykehjemssenger er utstyrt med det patenterte Völker Micro-stimulation System (MiS®) som standard. Det er et hjelpemiddel i den daglige pleien,
integrert direkte i sengen, som rent teknisk virkeliggjør det teoretiske grunnlaget for basal stimulering, samt diverse konsepter for bevegelser. Völker MiS® er
basert på nevro-vitenskapelige prinsipper. Selv minimale bevegelser fra den sengeliggende blir oppdaget og returnert fra madrassen til kroppen, i form av
taktile stimuli, via liggeflaten. Dette implementeres via et støttesystem hvor individuelle sommerfuglfjærer koordineres med hverandre slik at de uavbrutt sender
ut incitament til bevegelse. Den konstante responsen fører til bedret kroppsbevissthet, fremmer individuelle bevegelser og mikrostimulering i kroppsvevet. Denne
stimuleringen, sammen med en reduksjon i presspunkter garanterer blodsirkulasjonen i huden. Alt dette gir bedre sove- og liggekomfort, økt kroppspersepsjon
og dermed større mobilitet. Dette motiverer beboerne, gjør dem mer mottakelig for pleie og til å delta i de aktivitetene som er involvert i hverdagen. Samtidig
forebygger MiS® trykksår/liggesår (decubitus).
Völker MiS® representerer et helhetlig pleiekonsept og som dermed oppfyller det sentrale målet for Völkers pleiekonsept: Verdig omsorg.

1.-2. MiS®-systemets design med spesielle sommerfuglfjærer på fleksible støtteprofiler, festet til rammen med fleksible hengslinger. Som madrass anbefaler vi spesial Rubex® Finess i tre lag, den har en tykkelse på bare 12 cm og er med på å forsterke
effektene av begge mikrostimuleringssystemene, MiS® Standard og MiS® Activ.
1.

2.

Dr. Hennie G. M.
Luchtenberg
Beleidsadviseur,
MEANDER MEDISCH CENTRUM,
Amersfoort/Nederland (langtids
studie 2003-2006)

“En langvarig studie foretatt hos MMC (Meander Medisch
Centrum) med Völker MiS® reduserte liggesår II, III og IV
med 35 %, reduserte bruken av madrass-systemer med
luft-terapi med 57%, og reduserte antallet dager madrasssystemer med luft-terapi var i bruk med 52%.”

18
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Völker MiS® Activ, den nye generasjonen trykkavlastning
Automatisk bevegelse av immobile pasienter
Völkers Micro-stimulation System MiS® Activ er en videreutvikling av MiS® standard trykkreduksjonssystem. Völker MiS® Activ, med spesielt utviklede motorer, gir
stimulering til bevegelse for stadig mer immobile beboere, som er nødvendig for profylaktisk behandling. Derfor er dette det ideelle systemet for overvektige
eller for pasienter påvirket av beroligende midler, og for de med nevrologisk eller gerontologisk psykiatriske sykdommer. Kombinasjonen av kontinuerlig trykkdistribusjon og oppmuntring til bevegelse sikrer blodsirkulasjonen og kroppsbevisthet for disse gruppene. Dette er en effektiv måte å hindre trykksår (decubitus)
og gi støtte til annen terapi og spesialpleie. Dette fører til forbedret kroppspersepsjon og til reduksjon av ikke-malign smerte.

MiS® / MiS® Activ

Det aktive systemet øker liggekomfort og gjør selv svært skrøpelige beboere mer mottakelig for aktiveringsterapi. Dermed vil målsettingen for omsorg også
bli implementert for denne gruppen. Bruk av MiS® Activ innebærer bedre komfort og mindre risiko for pasientene, samt mindre belastning på pleierne. Disse
resultatene gir samlet en klar positiv økonomisk effekt for institusjonen som helhet.

1.-2. Med MiS® Activ beveges fjærkomponentene med aktivatorer drevet av elektromotorer. Løftingen og senkingen erstatter de manglende spontane bevegelsene og sørger dermed for tilbakevirkning som fører til ønskede kontinuerlige stimulusreaksjoner. Forskjellige bevegelsesmønstre og individuelle programmer kan velges, og i kombinasjon med spesialmadrassen
Rubex® Finess gir dette optimal sove- og liggekomfort. Etter at Activ-systemet er slått av fortsetter mikrostimuleringseffektene
på standardsystemet slik at utbyttet opprettholdes.
1.

2.

Dipl.Ing. Norbert Kamps
Styreformann,
DEUTSCHE DEKUBITUS LIGA (DDL)

“Liggesår er ikke et uvanlig resultat av sykdom og det er
ikke uunngåelig. Ved å reagere i tide overfor spesifikke
farer, kan en kjede med gjensidig påvirkbare risikofaktorer
avbrytes. Utfordringene ligger i å unngå liggesår. En kalkulert risikoanalyse og en effektiv liggeflate som fremmer bevegelser er den beste løsningen som støtte i behandlingen.”

20
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Bytte fra MiS® Standard til MiS® Activ trykkavlastning
Enkelt – Raskt – Risikofritt
Trykkstøttesystemet Völker MiS® Standard kan enkelt byttes ut med fire Völker MiS® Activ støtteprofiler, som er av samme format og høyde. Fordelen med dette
systemet, som er kompatibelt på tvers av alle sykehjemssengene1 er åpenbar: De ergonomiske egenkapene i sengen er beholdt, så vel som dens estetikk. Høyden på liggeflaten forblir også den samme, og dermed unngås heving av hjelpeskinnene.
Beboerene vil fortsatt føle det som om de ligger i sin egen seng. For pleiepersonalet kan den fysiske anstrengelsen sammenlignes med en enkel og lett modifisering av en vanlig seng. Pleie kan utføres på sengen som vanlig, og alle funksjoner og egenskaper forblir uendret. Og kravene med hensyn til ekspertstandard for
pleie2 er oppfylt i løpet den raske modifiseringen av MiS® — med relativt lite håndtering, vedlikehold og renhold i forhold til andre systemer.

MiS® / MiS® Activ

Alt i alt fører en kombinasjon av MiS® Standard og MiS® Activ til økt tilfredshet blant beboerne og pleiepersonellet.

1
2

Gjelder alle Völker senger med en avtagbar MiS® liggeflate etter høsten 2005.
Standard for pleie; trykksårforebygging i sykepleie, 3.4., Standarduttrykk 3b: Trykkavlastende hjelpemidler skal umiddelbart være tilgjengelig.

1.-2. Bytte fra standard MiS® til det aktive systemet kan utføres av en enkelt person, i bare fire trinn: Fjern madrassen, fjerne de
fire støtteprofilene (også for rengjøring), setter inn de aktive støtteprofilene og koble til kontakten, legg på madrassen.
1.
2.
Karin Lonnemann
Institusjonsleder,
HAUS ST. BIRGITTA (sykehjem),
Lübeck-Travemünde, Tyskland

“Terapisystemer som er enkle å håndtere letter overføring
av pasienter med kroniske sår, og det letter også arbeidsbelastningen for pleiepersonalet. Hvis det, slik det er tilfellet
er med MiS® Activ, ergonomi og funksjonalitet i sengen
fortsatt er fullt tilgjengelige, vil risikoelementer under pleieprosessen bli minimert.”
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Den nye Völker MiS® Activ trykkavlastning
Med forbedret teknologi
I motsetning til mange andre systemer for trykkavlastning er Völker MiS® Activ integrert direkte i sengen — lett tilgjengelig, enkel betjening og vedlikeholde. Allikevel har systemet flere fortrinn og er utstyrt med en rekke tekniske detaljer, noe som setter det i en klasse for seg, og gjør sengen svært godt egnet for immobile
beboere. Et vanlig utseende og funksjonalitet på sengen ivaretas. Dette inkluderer uendrede dimensjoner og en normal høyde på liggeflaten, standard sengeutstyr, og en sikker arbeidsbelastning på opptil 250 kg, samt svært lite støy når sengen er i drift.

MiS® / MiS® Activ

De terapeutiske behandlingstiltakene kan tilpasses individuelt med forskjellige bevegelsesmønstre i tre forskjellige hastigheter inkl. pauser og nattprogram. For enkel bruk kan en velge mellom fire forskjellige standardprogrammer, som er justerbare for individuell tilpasning via menyen på kontrolpanelet. De enkelte terapautiske behandlingene blir dokumentert i en loggbok ved hjelp av en progresjonslogg. Oppdateringer og feildiagnoser utføres også på det sentrale kontrollpanelet
Systemet omfatter hele 14 motorer som er kontrollert av en sanntids CAN-buss. Teknologien med motordrivverket er nyutviklet og drivverkene opererer nå nesten helt uten slitasje. Beskyttelse mot overbelastning tillater bevegelsessyklusene å fortsette med redusert styrke ved sporadiske maksimalbelastninger, og dermed
avbrytes verken programmet eller terapien.

1. Programvalg — inkludert individuell tilpasning — skjer via kontrollpanelet, hvor mange andre alternativer kan tas i bruk.
2. Trykksår forekommer særlig på grunn av konvekse beinstrukturer. Völker MiS® Activ er spesielt effektiv her (en aktivator kan plasseres
ved hodet-nivå hvis nødvendig).
2. Innblikk i en aktivatorstasjon: Tannhjulene er montert på akslinger laget av høy-kvalitets keramikk, zirkoniumoksid. Med sin enestående
styrke og glatthet sikrer dette materialet en svært høy effektivitet og lang levetid.
3.
1.
2.
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Völkers hjelpeskinnesystem
Så mye beskyttelse som mulig

hjelpeskinnesystem

Völker hjelpeskinnesystem er svært fleksibelt og allsidig. Det består av separate høydejusterbare profiler som er montert parvis på begge sider av sengen
med en standard åpning i midten3. Völker introduserte dette patenterte systemet så tidlig som 1999, etter at studier utført i USA hadde dokumentert faren
med sideskinner i full lengde4. Full-lengde sideskinner representerer en relativ belastning for de som trenger omsorg, og øker risikoen for ulykker, da det er
uunngåelig at det blir gjort forøk på å klatre over dem5. Beboere må være trygge, men skal ikke føle seg innestengt. For å unngå alvorlige konsekvenser
(en ulykke), anbefaler EXPERTENSTANDARD STURZPROPHYLAXE [Ekspertstandard for forebygging av Fall] delte hjelpeskinner6. Generelt vil beboerne føle
seg tilstrekkelig beskyttet når de kan føle sengegjerdene. Dette er allrede sørget for i Völkers hjelpeskinnesystem. Den åpne konstruksjonen gjør at beboerne
ikke føler seg ekskludert, mens hjelpeskinnene likevel gi sikkerhet når de er satt til en lavere høyde. Dette er bare mulig fordi hjelpeskinnene ikke er festet til
sengerammen, men er integrert direkte i liggeflaten. Dermed når du justerer liggeflaten vil hjelpeskinnene i hode- og fotseksjonen følge med, og det gjør at
skinnene forblir i samme høyde over liggeflaten, i alle posisjoner, og gir sikkerhet for den pleietrengende.
For beboere som er ekstremt fallutsatt, anbefales Völker seng med lav høyde, se side 68.

Völkers

3
4
5
6

For mer informasjon se side 52, Standarder.
Evans et al., Falls in acute hospitals, 1998.
Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege (Experts’ Standard for Fall Prevention in Care), DNQP, 2006, page 87.
Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege (Experts’ Standard for Fall Prevention in Care), DNQP, 2006, page 88.

1.-3. De fire stabile profilene i Völker hjelpeskinnesystem er direkte integrert i hode- og fotseksjonen på liggeflaten og beveger seg derfor sammen med dem. På denne måten sørger de for
ønsket beskyttelse ved å opprettholde samme høyde over madrassnivå i alle stillinger. Ved behov kan åpningen mellom skinnene lukkes med en innleggsplate.

1.
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2.

3.
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Völkers hjelpeskinnesystem
Så mye frihet som mulig
Med perfekt koordinerte funksjoner og tekniske detaljer, gir Völker sykehjemssenger optimale forhold for selv-mobilisering. Med en trinnløs justering av liggeflaten, kombinert med stabil høydejustering og ved hjelp av regulerbare hjelpeskinneprofiler, kan beboere med tilstrekkelig fysisk styrke komme seg opp i sittende
stilling, få nok hjelp til balanse, og stå opp av sengen fra siden uten ytterligere hjelp7. Völker hjelpeskinnesystem, med sin todelte høydejusterbare profiler på hver
side og en åpning i midten, gir størst mulig frihet og den ideelle støtte.

hjelpeskinnesystem

Mobilisering av beboere hindrer samtidig trykksår (decubitus), reduserer risikoen for fall, og fremmer beboernes motivasjon og selvfølelse. I tillegg til en økning i
psykologisk sikkerhet samt fysisk sikkerhet, fører dette til uavhengighet i daglige aktiviteter og dermed avlastning for pleiepersonalet.

Völkers

7

For immobile beboere har Völker utviklet Vis-a-Vis sykehjemsseng.

1.-2. Völkers hjelpeskinner tilpasses individuelle behov for hjelp og sikkerhet. Innstilt på laveste høyde gir de en liten men effektiv barriere på madrass-nivå. I tillegg vil alle fire profiler flytte med hode- og forseksjonen av sengen når du justerer liggeflaten og gi ekstra støtte, f.eks når beboeren skal klatre ut av sengen.

1.

2.

Siegfried Huhn
Helselærer, Berlin,
medlem av ekspertgruppen fall profylakse i DNQP

“Sammenlignet med sideskinner i hel lengde vil uttrekkbare
hjelpeskinner i hode- og fotseksjonen med en åpning i midten befordre mobilitet for pasienter, og dermed også bidra
med assistanse for pleierne.”
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Völkers hjelpeskinnesystem
Til hjelp for pasientene og pleierne
I dag blir hjelpeskinner integreret i alle moderne sykehjemssenger. Det er enten tradisjonelle sideskinner i full lengde eller delte sideskinner på hver side av sengen, bestående av to deler som muliggjør å stå opp av sengen på en normal måte selv om skinnen er hevet1. Sistnevnte brukes med Völker sykehjemssenger. De
blir helt bevisst kalt hjelpeskinner fordi de har blitt utviklet for å hjelpe beboerne og sikre at de ikke faller ut av sengen. Ikke for å tvinge beboerne til å bli i sengen.

hjelpeskinnesystem

Völker hjelpeskinner er designet med klemme-sikre dimensjoner på mellomrom og basert på ergonomisk erfaringer. De oppfyller kravene for senger som brukes
i en medisinsk sammenheng, DIN EN 60601-2-38, samt 60601-2-52 IEC, som gjelder fra og med slutten av 2009 (se side 60). Hver av profilene er eksepsjonelt
stabile og kan ikke utløses selv med stor vektbelastning. De er egnet som et hjelpemiddel for å forlate sengen og som noe å holde i når beboeren skal begynne
å gå. Når den trekkes ut på siden, og låses i en horisontal posisjon, kan sideskinnen fungere som støttefundament hvor spesielle liggestillinger er ønskelig (se bilde
3 under). Völkers hjelpeskinner gir også pleieren lett tilgang til beboeren med en åpning på midten eller ved å justere hjelpeskinnen til en behagelig posisjon.

Völkers

1

Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege (Expert standard fall prophylaxis during care), DNQP, 2006, page 58.

1.-2. Völkers hjelpeskinner er svært stabile, de sørger for sikkerhet og støtte til pasienten. På grunn av sin stabilitet og multifunksjonalitet kan de også virke som en sengeforlengelse på siden til spesielle stillinger, f.eks til slagpasienter.

1.
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3.
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Völkers sykehjemssenger har et solid understell med fire sikre teleskopben
Nyskapning som støtter aktiv pleie av sengeliggende — på en sikker måte
Å gjennomføre pleie i forskjellige arbeidshøyder krever at sengen er svært stabil. På grunn av dette står Völkers sykehjemssenger støtt på alle fire ben. Det solide
teleskopiske understellet med fire ben holder sengerammen helt stabil og hindrer at sengen flytter på seg eller svinger i feil retning, selv i tilfeller hvor sengen har
ujevn belastning. Sengen tåler en belastning på opp til 250 kg, selv ved stillinger med Trendelenburg og Trendelenburg reverse. En synkroniseringskontroll opprettholder uavbrutt den ønskede posisjonen mens man hever og senker sengen.

Understell

med teleskopben

Med alle disse egenskapene sikres alle kravene om å sørge for en aktiv pleie når man bruker Völkers sykehjemsseng, uavhengig av sengens høyde.

1. Völkers sykehjemssenger står på fire stødige ben. Dette
sikrer fullstendig stabilitet.
2. De skjulte hjulene synes kun når de skal tas i bruk og sengen skal flyttes. Hjulene kontrolleres ved hjelp av håndkontrollen.
1.
2.

Bilde til høyre:
Völkers sykehjemsseng i høyeste posisjon. Du kan enkelt se
hvor stilren konstruksjonen er. Alle motorene er plassert i lukkede deksler, alle komponentene har glattest mulig overflate
slik at alle materialer som brukes er enkle å rengjøre og vedlikeholde.
32
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Völkers sykehussenger er utstyrt med originale Völker motordrivverk
Fordi medisinsk utstyr må være sikkert
Sykehussenger bør støtte og hjelpe både beboerne og pleierne med de ønskede behov for stillinger og bevegelse. På grunn av økte forventninger og krav på
dette området har det skjedd en utvikling fra enkle manuelle og hydrauliske løsninger til hel- eller halvautomatisert elektromekanisk teknologi støttet av elektroniske styringskomponenter. I første omgang kunne bare høyden og liggeflaten justeres, men i dag kan Völker sykehjemssenger kontrolleres over et bredt spekter
av funksjoner, som også er svært enkle å håndtere for brukerne. Funksjonssvikt og tekniske defekter kan ikke forekomme hvis aktiveringspleie og terapeutiske mål
skal nås. Derfor er driftssikkerheten og kvaliteten på motorer og drivverk topp prioritet for Völker.

Motordriftsystem

Völker har rettet seg etter disse kravene, og i samarbeid med PORSCHE ENGINEERING har Völker utviklet et buss-basert motordrivverk. Produktutvikling og
produksjon foregår nå internt hos Völker. Systemet består av fire grunnleggende komponenter: elektrisk motordrivverk, en håndkontroll til beboeren, en kontrollenhet til pleieren og strømforsyning. Motordrivverket og kontrollteknologien fokuserer på sikkerhet for medisinsk utstyr under intensiv bruk og systemets spesifikasjoner overgår gjeldende standarder og krav. Dette motordriftsystemet gjør sykehussengene fra Völker svært sikre med minimal funksjonssvikt. Kvaliteten og
påliteligheten er dermed i toppsjiktet av det man kan forvente av medisinske utstyr.
Det brukervennlige designet støttes av Völkers Diagnose System som er integrert i motordrivverket. Dette gir enkel service og vedlikehold.
(Se side 48 og etterfølgende sider).
Bilde til høyre:
Bildet viser i midten det doble motordrivverket sammen med
1.-2. Det doble motordrivverket med lett utskiftbare standard batterier. Batterikapasiteten er 7,2 Ah og tillater lengre driftspe- hevearmene for liggeflaten som blir installert i sengerammen,
rioder uten strømtilkopling, og er derfor en mye mer fleksibel løsning med reservestrøm ut over standard nøddrift.
og de to tverrdragere for den teleskopiske hevemekanismen
3. Völkers motor brukes som et universalt drivverk i alle Völkers sykehussenger.
til venstre og høyre på bilde.
1.
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Originale Völker motorer og drivverk
Sikkerhet som et prinsipp
Stadig strengere sikkerhets- og kvalitetskrav stilles til produsenter av medisinsk utstyr både gjennom offentlige lover og bransjestandarder, men også av institusjoner, de pleietrengende og pleiepersonalet. Kun ved egenproduksjon av motorer og drivverk kan man være sikker på at eventuelle mangler fra underleverandører ikke påvirker sluttkunden. Samtidig garanteres langsiktig stabilitet og tilgjengelighet av leveringsklare senger og reservedeler.
Dette oppnås ved en optimalisert fremgangsmåte under utvikling og produksjon av alle komponenter. For motorer og drivverk brukes standardprosesser som
har bevist sin pålitelighet i bilindustrien gjennom flere tiår (se side 28). For å identifisere og unngå potensielle svakheter og sikkerhetsrisikoer brukes systematiske
og analytiske metoder under utviklingsfasen for nye produkter1.

Produksjon

1

Völker AG er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og DIN EN ISO 13485:2003/AC:2007

1. Montering av en motor. Hver bestilling legges inn i det sentrale ERP-systemet (Enterprise
Resource Planning) og blir montert i sin helhet av én enkelt person på samlebåndet. Etter
hvert produksjonstrinn blir en interimsinspeksjon utført. Først etter en fullt automatisert sluttkontroll vil produktet bevege seg videre til neste montasjelinje..
2. Montering av et dobbelt motorsystem med pluggforbindelser etter det såkalte Póka-Yoke
prinsippet, opprinnelig en japansk prosedyre for å unngå monteringsfeil.
1.

36

2.

svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

Egenskaper
svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

37

Originale Völker kontrollkomponenter
Sengekontroll i alle situasjoner
Maskinvare og programvare i Völkers LIN-bussystem er utviklet i samarbeid med PORSCHE ENGINEERING. Systemet er fullt kompatibelt med LIN2-standarden
og har et plug-and-play grensesnitt3. Man kan legge til eller fjerne komponenter på LIN-bussen under drift uten ytterligere konfigurasjon. Alle busskomponentene, som f.eks. motorkontroller, strømforsyning og tastatur er i stand til en kontinuerlig selvovervåkning uavhengig av hverandre. Det kjøres en automatisk sikkerhetstest for relevante parametere. Hvis ikke disse parameterne faller innenfor grenseverdiene vil strømtilførselen og dermed også bevegelsene til sengen og
kontrollfunksjonene blokkeres.

Produksjon

Den nye elektronikken garanterer sikkerhet hvis feil oppstår, slik at det ikke er behov for å blokkere f.eks. funksjoner til beboeren. En pulsbreddemodulering
sørger for en konsistent justeringshastighet av liggeflaten selv med ulike belastninger. Dette er årsaken til at man kunne øke trygg arbeidsbelastning opptil
250 kg.
2
3

Local Interconnect Network (LIN) for kommunikasjon mellom intelligente sensorer og styreelementer
Med ”plug-and-play” menes at man kan koble til og starte maskinkomponenter uten behov for ytterligere konfigurasjon.

1. Automatiske funksjonstester av håndkontrollen.
2. Montering av holdeklemme med styrt skrutrekker.
3. Laserinskripsjon på håndkontrollens bakside.
1.

2.

3.

Demetrios Kappos
Leder PORSCHE CONSULTING,
forretningsutvikling

“Kvaliteten på medisinsk utstyr kan bare garanteres av stabile prosesser og konsekvent fastholdelse om prinsippet om
null feil: ingen feil aksepteres, ingen feil gjøres, ingen feil
overføres.”
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Sykehussenger
Smal produksjon gir full valuta for Völkers senger

Produksjon

Völkers produksjonsanlegg i både Witten og Hainichen har gjennomført prinsippet med smal produksjon. Målet er å kontrollere alle komponenter og materialer
til alle produksjonslinjer over hele prosesskjeden, i riktig rekkefølge, å kunne transportere riktige mengder direkte til linjen og montere det der innen en definert
tidramme. Kjernen er en definert tidsplan som omfatter alle innkommende sengebestillinger og de to neste dagenes produksjon4. Funksjonen til logistikkavdelingen på anlegget er konsentrert om å fremskaffe komplette delesett til de sengene som er i ordre samt å utarbeide spesifikasjoner til disse. Spesifikasjonene er
tilgjengelig på plukketrallene med bestillinger for de enkelte stasjonene på produksjonslinjene. Medarbeiderne trenger ikke å bekymre seg for materialforsyningen, de kan fullt ut konsentrere seg om monteringsprosessen. Målet er en feilfri produksjon. På grunn av strenge slutt-tester garanteres det derfor at kun feilfrie
senger forlater anlegget. Produksjonsprosesser med fokus på kvalitet, sikkerhet og fleksibilitet er i stadig utvikling5. De enkelte medarbeiderne spiller en viktig
rolle i denne prosessen, fordi kvaliteten på hver enkelt Völker sykehjemsseng — og dermed også til syvende og sist kundenes tilfredshet — står og faller på medarbeiderens dyktighet og de ressurser som stilles til rådighet i arbeidet, samt de konkrete arbeidsforholdene for den enkelte medarbeideren.
4
5

1.

Trekkprinsippet er bearbeidet ut i fra det japanske systemet for bilproduksjon Kanban, og er introdusert i Völkers anlegg i samarbeid med PORSCHE CONSULTING.
Tilsvarer den japanske arbeidsfilosofien Kaizen, som innebærer en konstant bestrebelse for å bli bedre.

2.

1. Den moderne lakkeringshallen med tilhørende tørkesystem.
2. Montering av sengeunderstell på samlebåndet.

Bilde til høyre:
Sluttmontering av sykehussengen går på det automatiske
transportbåndet og ferdigstillingstraller.
40

svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

Egenskaper
svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

41

Kvalitet og sikkerhet
Fremtidsorientert Völker-teknologi
Forskjellige kundekrav og kontinuerlig økende krav basert på kvalitetsstandarder har motivert Völker til å utvikle ny teknologi for motordrivverk og senger og
anvende dette i sin egenproduksjon. På denne måten vil f.eks. standardprosedyrer brukes under produktutviklingen, noe som har vist seg å være svært pålitelig i
bilindustrien. Dette inkluderer implementering av V-modellen for planlegging og vellykket gjennomføring av utviklingsprosjekter innen Völkers prosjektledelse og
kvalitetssikring. Her blir det også brukt en ekstra iterativ (trinn-for-trinn) utviklingsmodell, for å kunne tillate kontinuerlige korreksjoner og forbedringer av hver
enkelt utviklingssyklus. Til sist fokuserer Völker på FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) som en analytisk metode, for å identifisere potensielle svake punkter
og risikofaktorer under utviklingsfasen av et nytt produkt, og om nødvendig sette i verk egnede tiltak for å møte disse.

Kvalitet

Gjennom en klart avgrenset utviklingsmodell, med flere prototypfaser, sikres at den første sengen som leveres tilfredsstiller de strenge kvalitetskravene.

1. V-modell for planlegging.

2. Iterativ utviklingsmodell.
Test plan
Integration

Requirement
analysis

Acceptance test

Specification
of targets,
alternatives,
restrictions

3. Struktur-tre til FMEA-analyse.
Assessment of
alternatives,
identification
and removal of
residual risks

Cumulated costs

LIN bus system
Power supply

Verification
Test plan
Systems

Functional
specification

System test
Riskanalysis
Start

Verification
System
development

Test plan
Integration

Integration test

Requirement plan,
Service cycle plan
Development
plan

Verification
Module
development

Test plan
Units

Verification
Coding

42

Module test
Integration
and test plan

Planning the
next phase

Riskanalysis

Prototype 1

Concept for
operation
Review of
requirments

Riskanalysis

Motor drive
Cabling
Hand control unit
Nurse control

Prototype 2

Operational
prototype

Prototype 3

Software
requirement
definition

Software
product
design

Sequence controlSW_SW_to_itself
Sequence controlSW_logic

Völker – hospital and healthcare beds
Control unit

Sequence control_SW

Sequence controlSW_safety
Sequence controlSW_diagnostic
Sequence controlSW_transmitting

Fine design

Sequence control SW_receiving

Module
coding

Review of
development
Acceptance test
and introduction

Riskanalysis

Module
test
Integration
and test
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A FB-OK
Push button
Rack
Bootloader

Keys for blocking movements
Keys for movements
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Kvalitet og sikkerhet
Teknologi som gjør Völkers sykehussenger til en varig investering
De etablerte standardene i bilindustrien er integrert i alle Völkers produksjonsprosesser fra utviklingen av det første designet og opp til siste produksjonstrinn.
Spesielt har FMEA vist seg å være vellykket sammen med mange års intern erfaring hos Völker. Takket være samarbeid med PORSCHE ENGINEERING blir
potensielle svake punkter i systemet, teknologien og prosessene oppdaget og eliminert ved hjelp av denne analytiske metoden.
Dette garanterer at hver sykehjemsseng fra Völker tilfredsstiller de ulike kravene under hele sengens levetid.

Bildene viser utvalgte eksempler på en målrettet anvendelse av analyseresultatene på Völkers sykehjemssenger:

Kvalitet

1. En LIN-buss etablert i bilindustrien blir brukt som en kommunikasjonsstandard, og den er sikker, effektiv og kostnadseffektiv.
2. Som batterier benyttes to vanlige 7,2 A-batterier, de har høy kapasitet med best mulig sikkerhet og fleksibilitet for brukerne.
3. En elektronisk batterikontroll sikrer at batteriene alltid er fullt ladet. Dette muliggjør en betydelig lenger driftstid og reduserer kostnadene.
4. Et potensiometer kontrollerer elektronisk distanser og derfor kan man utelate de mekaniske bryterne.
5. En pålitelig brems gir absolutt sikker stans av valgt stilling på liggeflaten ved hjelp av a) omslagsfjæring, b) forrigling av spindel og c) inngrep på aksel/motordrivverk.
6. Ved å bruke to motgående drivhjul kan ødeleggelser på giret nesten utelukkes.
7. Tilkopling av alle komponenter gjøres med vanntette innstikksplugger, spesielt optimaliserte for Völker.
8. Ved bruk av laserinskripsjon blir alle sikkerhetsanmerkninger sikret mot slitasje og utvisking, og serienummeret forblir permanent.
9. Deksler, øvre og nedre deler er sveiset med laser og er derfor sikret mot prosessproblemer, som f.eks. limstoff som lekker etc.
I tillegg er alle deksler og innramming laget i polyamid; dette innebærer motstandsdyktighet mot kjemiske stoffer og er svært velegnet for anlegg med automatisk rengjøring.

1. LIN-buss
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2. Batterier

3. Batterikontroll
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5. Brems

6. Drivhjul

7. Plugg

8. Laserinskripsjon på håndkontrollen

9. Sveiseutstyr
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4. Potensiometer
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Kvalitet og sikkerhet
Permanent prosesskontroll, 100 prosent slutt-test

Kvalitet

Alle ordrer blir nøyaktig definert av det sentrale ERP-systemet (Enterprice Resource Planning). For å unngå feil blir hver ordre effektuert av én person. Pick-toLight systemet anvendes, for å unngå valg av feil artikkel eller tellefeil. For å sikre kvalitet og pålitelighet under montering anvendes blant annet kontrollutstyr
for nøyaktig dosering av smøremidler, samt intelligente skrutrekkere som garanterer spesifisert dreiemoment, skrutid og skrusekvens. Monteringen utføres med
stor sikkerhet og med høy industriell standard med innstikksplugger etter Poka-Yoke-prinsippet, opprinnelig en japansk prosess for å unngå monteringsfeil.

Produksjon av
elektroniske komponenter

Produksjon av
mekaniske komponenter

100%-tester

Produksjon av
håndkontroller

100%-tester

Produksjon av
motorer

100%-tester

Produksjon
av DA01

Produksjon basert på Kaizen-prinsippet ihht. ERP-definerte spesifikasjoner, enhetsflyt støttet av RFID, Pick-to-Light, og med bruk av intelligente skrutrekkere.
46
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100%-tester

Egenskaper

Etter hvert produksjonstrinn blir det utført en mellom-test, den respektive slutt-testen sikrer en feilfri kvalitet over hele systemet. Alle testresultater blir dokumentert. Den ferdige monterte sengen kontrolleres før den forlater produksjonslinjen for endelig kontroll av kvalitet og feilfri funksjon, og deretter transporteres den
til den automatiske og dokumenterte slutt-testen med maksimalt tillatt arbeidsbelastning (robot-modell i jern). Kun etter denne 100 % -testen vil sengen få klarsignal for endelig levering.

Sengeproduksjon med slutt-test

Før levering til 100 % -test med maksimalt tillatt arbeidsbelastning på 250 kg.

Kontrollutstyr for dosering av smøremiddel og sveising med laser.
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Spar tid med Völkers Diagnose System
Enkelt vedlikehold og reduserte kostnader med Völkers service
Arbeidet med nyutviklingen av Völkers system for motordrivverk har også muliggjort integrering og optimalisering av den tekniske servicen og vedlikeholdet av
Völkers senger. Kjernen i den nye teknologien for service og vedlikehold er Völkers Diagnose System (VDS). VDS aktiveres ved at en bærbar datamaskin, hvor
diagnoseprogrammet er installert, kobles til LIN-bussen på en Völker-seng. Her kan alle relevante parametere for de forskjellige komponentene vurderes og
kontrolleres. Problemer blir diagnostisert umiddelbart. Hyppige uregelmessigheter i systemet kan undersøkes og rettes opp med prøvekjøring og registrering av
nøkkelparametre. Resultatene kan lagres sentralt på en nettserver. På denne måten gjøres dokumentasjonen for sengen tilgjengelig samtidig som dataene sikres.

Völkers Diagnose System

Det er selvsagt opp til deg om Völkers Diagnose System skal benyttes og på hvilken måte dette skal integreres i det samlede systemet. Det er mange fordeler:
Völkers Diagnose System gir en omfattende oversikt av hele sengeparken, alle konfigurasjonene på motordrivverket er lagret for hver seng. Det er ikke nødvendigvis påkrevet med en servicetekniker fra svas svalland på stedet. Institusjonens egne teknikere kan håndtere dette direkte hvis de er utstyrt med Völkers Diagnose System. Dette servicekonseptet fungerer etter prinsippet om assistert selvhjelp.

1.-Antallet reparasjoner på Völkers nye sykehjemssenger med Völkers motordrivverk er ekstremt lavt. Hvis det skulle oppstå
et problem kan dine egne teknikere være i stand til å løse det ved hjelp av VDS. Hvis institusjonens tekniske avdeling ikke er
utstyrt med VDS, vil autoriserte serviceteknikere fra svas svalland være tilgjengelige.
2. Ved hjelp av VDS kan institusjonens egne teknikere hurtig diagnostiere problemet. Ved hjelp av dette programmet blir spesifiserte parametre for alle komponenter og mulige avvik angitt. Reparasjoner kan gjøres hurtig slik at sengen kan returneres
til brukeren omgående.
1.

2.

Bilde til høyre:
Völkers Diagnose System fungerer via en LIN-buss på Völkers
sykehjemsseng, som er koplet til en datamaskin som har VDS
programvare installert.
48
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Tekniske kontroller med Völkers Diagnose System
TÜV-tester6 for Völkers sykehussenger
Tekniske kontroller kan sammenlignes med NAF-tester som utføres på biler. Sykehjemssenger må kontrolleres med jevne mellomrom for å sjekke at de oppfyller
de tekniske kravene for sikker drift. Både den mekaniske og elektriske sikkerheten må undersøkes. Völker anbefaler dokumenterte årlige kontroller, for å kunne
påvise slitasje7 og for å minimere påfølgende skader.

Völkers Diagnose System

Völkers Diagnose System (VDS) støtter denne prosessen på mange måter. I det første trinnet sørger den for en egnet testplan med testpunkter som skal kontrolleres. Hvert punkt er nøye beskrevet, slik at teknikeren blir istand til å utføre en riktig kontroll. Dokumentasjon av testen gjøres med VDS 8. I det neste trinnet vil
data lastes opp på en sentral nettserver. På den måten blir data ikke bare tilgjengelig lokalt på en datamaskin, men blir også tilgjengelig over Internett for autoriserte personer. I det siste trinnet kan institusjonen lagre og skrive ut testrapporter, for å kunne presentere disse til f.eks. de riktige spesialistene. En rapport om
gjeldende status for kontrollen kan opprettes for å se om det er nødvendig med ytterligere tiltak.
6
7
8

Technischer Überwachungs-Verein (TÜV), uavhengig tysk organisasjon for testing og sertifisering av tekniske produkter. En TÜV-test er det samme som en NEMKO-test i Norge.
For eksempel ledninger som har blitt overkjørt under transport og derfor har blitt ødelagte.
Teknisk kontroll med VDS kan utføres med både den siste generasjonen av senger og for alle tidligere modeller av Völkers senger som har VDS.

1. Når den årlige kontrollen står for tur vil en tekniker fra svas svalland gjennomføre kontrollen i tillegg til eventuelle reparasjoner. Tidsplanen er listet opp i gjeldende dokumentasjon for hver enkelt seng.
2. Ikke bare data over reparasjoner, men også data for tekniske kontroller kan lastes opp på nettserveren. På denne måten
er de samlet for å kunne utføre ytterligere tiltak om nødvendig, og kunden har tilgang på dette.
1.
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2.
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Bestilling av reservedeler med Völkers Diagnose System
Komplett, hurtig og pålitelig
Völkers Diagnose System støtter bestilling av reservedeler til alle Völkers sykehjemssenger. Brukeren kan se reservedelene for alle sengemodellene — eller hun
kan velge å vise lister for bare én sengemodell om gangen. Systemet gir en oversikt over alle reservedelene med tilhørende serienummer og korresponderende
bilder. Dermed blir ordrefeil nesten utelukket på grunn av visuell sammenligning. For å opprettholde en oversiktlig fremstilling blir kun de topp 100 reservedelene listet opp for hver sengemodell. Det er selvsagt også mulig å bestille andre reservedeler. For å finne riktig bestillingsnummer og for å legge dette riktig inn i
Völkers Diagnose System brukes den angjeldende sengens liste over reservedeler. Det er mulig å foreta samlet bestilling for flere senger.

Völkers Diagnose System

Bestillinger til svas svalland kan gjøres når som helst, på telefaks, telefon eller e-post. Din bestilling vil overføres til Völkers ERP-system (Enterprise Resource Planning) og behandles umiddelbart. Med denne løsningen garanteres en hurtig og pålitelig bestillingsprosess.

1. Klinikkens tekniske avdeling kan når som helst etterspørre reservedeler via Völkers Diagnose System. VDS hjelper til med
bilder og beskrivelser for nøyaktig bestemmelse av nødvendig del.
2. For en bedre oversikt eller til intern godkjenning kan man skrive ut bestillingslister. Hver bestilling vil umiddelbart
behandles.
1.

2.

Christian Pfeiffer
Leder for Service,
VÖLKER AG

“Völkers Diagnose System er en enkel og sikker prosess for
å lokalisere og løse tekniske problemer, utføre kontroller
og vedlikehold, bestille reservedeler samt dokumentere alt
sammen. Dette fører til en betydelig reduksjon i kostnader
og tid for kunden. Også for oss. En virkelig vinn-vinn-situasjon.”

52

svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

Egenskaper
svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

53

Völkers sykehjemssenger etterkommer de nye reglene i IEC 60601-2-52
— inkludert alle testkrav for sideskinner
Viktige endringer i den nye standarden9 gjelder avsnittet Mekaniske Faremomenter. Basert på dokumenterte ulykker med sideskinner har testkriteriene blitt
strammet inn. Dette gjelder mål, lastestyrke og pålitelighet med hensyn til slitestyrke10. Før den nye standarden, skulle mål (C1) mellom hodegavl og sideskinne
enten være mindre enn 60 mm eller større enn 235 mm, den nye standarden fastsetter at målet alltid skal være mindre enn 60 mm. Som en sentral åpning (C2)
skal avstanden være større enn 318 mm eller mindre enn 60 mm målt ved liggeflaten i flat posisjon. Dette målet gjelder også avstanden mellom sideskinnen og
fotgavlen hvis sengeforlengelse er brukt. På grunn av dårlige bøyningsegenskaper, spesielt for sideskinner i hel lengde, er teststyrken økt fra 50 N til 250 N.
Grad av robusthet og pålitelighet ved bruk av sideskinner bestemmes ut i fra helt nye langsiktige funksjonstester på 30.000 sykluser11. Ytterligere en langsiktig
test med 3.000 sykluser som har simulert pasienter med ristebevegelser mot sideskinnen12.

Sikkerhet

Völkers senger utstyrt med Völkers hjelpeskinner tilfredsstiller alle kravene i den nye standarden fra mars 2010, og gir høyeste grad av sikkerhet for pasientene,
pleierne og ledelsen.

9
10
11
12

Fra desember 2009 gjelder IEC 60601-2-52, men det er en overgangsperiode på 36 månder frem til desember 2012, innen den tid må standarden ratifiseres som en europeisk standard.
Siden mars 2010 har Völker kun produsert senger som overholder den nye standarden IEC 60601-2-52. Gjeldende testsertifikat fra TÜV Süd som påviser dette er tilgjengelig.
Völkers senger har bestått disse testene (30.000 sykluser med belastning i øverste posisjon til uten belastning i nedre posisjon) og også etterfølgende belastning og funksjonstester.
Völkers hjelpeskinne er belastet 3.000 ganger fra siden og i tverretning hver med en belastning på 100 N.

1. Testing av mellomrom utføres med dimensjonsriktige kjegler og med en last på 250 N.
2. Skissen fra standarden viser spesifikasjoner for mål på mellomrom. Völkers senger overholder dette (se bilde til høyre).
1.

2.

>

C1
A1
A3

A1
A2

A6 B

C2

>

eller
<
A*6

B

Hodegavl
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Völkers sykehjemssenger: Et komplett program
— møter beboernes individuelle behov

Modeller

Völker sykehjemssenger er tilgjengelig i forskjellige modellvariasjoner, og er designet for å fremme beboernes muligheter for selvhjelp med de ulike behovene
de måtte ha, og samtidig legge forholdene tilrette for nødvendig pleie.

Vis-a-Vis sykehjemsseng

3082 sykehjemsseng

56

Lav sykehjemsseng
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3082 K sykehjemsseng

S 382 sykehjemsseng

S 382 Vis-a-Vis sykehjemsseng
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2082 sykehjemsseng
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Völker 3082 sykehjemsseng
FS-design
Ikke alle personer som trenger pleie er eldre mennesker. En ny generasjon med yngre seniorer eller mennesker med handikap er ikke nødvendigvis veldig gamle.
Hvis en lys trefarge er populær hos den yngre garde vil 3082 sykehjemsseng i et moderne design og i kongelig lønn treoverflate avspeile en mer ungdommelig
og tiltalende stil. Denne stilen er gjennomført og har et anodisert understell — som er en standard komplettering til denne treoverflaten.

2.

Modeller

1.

1. Når man skal heve Völkers hjelpeskinner er det ikke behov
for mye plass.
2. Völker 3082 sykehjemsseng kan senkes til ca. 40 cm eller
du kan velge 35 cm, dette gjør sengen ideell for rullestolbrukere.

Bilde til høyre:
Völkers sykehjemsseng med matchende nattbord og kompletterende møbler fra Völker.
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Völker 3082 sykehjemsseng
LP-design
Som et interessant alternativ kan Völker tilby sykehjemssengen 3082 i LP-design. Med de elegante kurvene er denne sengen spesielt attraktiv i en eksklusiv mørk
treoverflate, og som vist her i kombinasjon med andre fargekoordinerte møbler.

2.

Modeller

1.

1. De mange mulighetene til å justere liggestillingen på Völkers sykehjemssenger er svært behagelig.
2. De elegante kurvene på designet er virkelig en fryd for
øyet.

Bilde til høyre:
Völker sykehjemsseng i mørk lønn med anodisert understell.
De andre møblene er koordinert med sengen: et høydejusterbart nattbord, et garderobeskap, kommode, stoler med høy
rygg og bord.
60
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Völker Vis-a-Vis sykehjemsseng
En seng å ligge i, sitte i, stå opp av og gå fra — mobilitet på en enkel måte
Selv om en beboer ikke kan eller vil forlate sengen betyr ikke det at beboeren ikke er i stand til å gjøre dette. Ofte er det den ekstreme smerten eller frykten for
å utsettes for smerte som hindrer dem i å svinge seg rundt for å gå ut av sengen. Imidlertid er det ofte for disse menneskene mulig å forlate sengen uten smerte,
hvis sengen kan åpne seg til et sete. Da vil det være mulig å reise seg opp som de ville gjort fra en vanlig stol. Med sengemodellen Vis-a-Vis kan beboeren trygt
plassere føttene på gulvet avhengig av deres evne til å bli oppmuntret til å gå ut av sengen selv, eller de kan få assistanse i prosessen. Enkeltmennesker vil på
denne måten føle seg mer involvert i prosessen, og dette blir en naturlig rutine i dagliglivet.

Modeller

Utvikling og design av Völkers Vis-a-Vis er basert på Völkers filosofi for sykehjemssenger. På sengens firdelte liggeflate deles den under kneet, med hjelpeskinnene fremdeles i standardposisjon, slik at de kan være til støtte for beboeren. Sengens nedre benseksjon skyves til en av sidene, og dermed skapes det nok rom
til å kunne sitte behagelig. Dette gjøres med en automatisert funksjon som gjør at benseksjonen skyves litt fremover slik at sengen kan deles.

Ved første øyekast ser Völkers Vis-a-Vis helt lik ut som de andre sykehjemssengene fra Völker, med standardfunksjoner, design
og mål. Men den har en viktig fordel: Ved å trykke på en knapp vil sengen i løpet av noen få trinn gjøres om til en seng som
åpnes i fronten og dermed kan beboeren sitte normalt og bli mer aktiv. En seng å ligge i, sitte i, stå opp av og gå fra. Naturligvis kommer Völkers Vis-a-Vis i alle designalternativer og treoverflater.
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Völkers Vis-a-Vis sykehjemsseng
Vanlig og behagelig sittestilling: En utmerket vei til mer uavhengighet
Vis-a-Vis gjør det mulig å kunne sitte i sengen med føttene godt plantet på gulvet og med god støtte i ryggen. Dette betyr noe helt annet for en beboer enn å
sitte i en vanlig sykehjemsseng − å sitte normalt gir beboeren en følelse av å være mer oppegående og dermed ta en mer aktiv del i livet.
I en tradisjonell sykehjemsseng er sittestillingen godt tilbakelent. Den eneste andre muligheten er å sitte på sengekanten. Men for å gjøre dette må beboeren
dreie hoftene og ryggen. For beboere med fysiske begrensninger kan denne oppgaven kreve hjelp fra mer enn en pleier, eller det kan innebære en ergonomisk
risiko for en enkelt pleier. Løftearmer fra sittestilling til ståstilling kan enkelt brukes sammen med Vis-a-Vis, men viktigere er det at Vis-a-Vis oppmuntrer til å stå
uten bruk av løftearm, og dermed øke beboerens uavhengighet og selvstendighet. Dette reduserer i tillegg pleierens tid, bruk av krefter, og belastningsskader.

Modeller

Beboere som sitter i Völkers Vis-a-Vis kan igjen ta opp viktige aktiviteter i dagliglivet. De kan bevege seg friere, og dermed vil deres vitale funksjoner holdes
bedre vedlike. Beboerne vil derfor i større grad kunne ta vare på seg selv, spise og drikke uavhengig av andre. De kan sysselsette seg selv og bli mer sosialt engasjerte. Beboernes ønske om å ta vare på seg selv og greie å tilfredsstille sine egne behov blir oppmuntret på en inspirerende måte og har positive effekter på
lang sikt — ikke bare for beboerne selv men også for personalet.

1.-2. Völkers Vis-a-Vis kan hurtig og enkelt posisjoneres til sittestilling. For å gjøre dette plasseres ryggseksjonen i oppreist
stilling og liggeflaten flyttes forover elektrisk med håndkontrollen. Deretter blir benseksjonen låst manuelt, og det er enkelt å
skyve den til ønsket side. Pasienten kan plassere bena på gulvet med hjelp fra pleieren hvis det er nødvendig.

1.

2.

Professor Marlies Beckmann
Professor for klinisk pleievitenskap
ved DET TEKNISKE UNIVERSITETET
I FRANKFURT/MAIN

“I en forhåndsstudie kunne pasienter som trengte mye pleie
settes i en ordentlig sitteposisjon på en trygg måte kun ved
hjelp av en pleier i en bestemt tidsperiode. Det forårsaket
mindre stress å sitte, sammenlignet med å komme seg opp
av sengen fra siden.”
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Völkers Vis-a-Vis sykehjemsseng
Kommunikasjon i øyehøyde — direkte, personlig
Völkers Vis-a-Vis gir beboerne muligheten til å kommunisere mer naturlig igjen — i samme høyde som terapeuten, pleieren eller venner og familie. Når man sitter,
og spesielt når man sitter vis-á-vis en annen person, blir hele oppmerksomheten din rettet mot personen foran deg. Større oppmerksomhet vil også ubevisst signalisere mer omtanke og omsorg. Beboeren får bedre motivasjon til å ta vare på seg selv og pleiernes arbeid blir redusert.

Modeller

Å motivere beboerne fra å sitte til å stå opp og gå, er et eksempel på at Völkers Vis-a-Vis oppmuntrer beboeren til en riktig sittestilling og fremmer ønsket om
å stå opp. Til å begynne med vil hjelpeskinnene på benseksjonen være en hjelp. Med tanke på ergonomiske prinsipper er det viktig at beboeren har maksimale
muligheter for selvkontroll og at kroppsvekten er jevnt fordelt over kroppsdelene for balansert støtte. Da er det også absolutt best med hjelp fra forsiden og av
kun én pleier, noe som er mye enklere enn hjelp fra siden.

1.-2. Å stå opp av sengen eller reise seg opp fra en tradisjonell sykehjemsseng vil vanligvis resultere i en mer behagelig sittestilling i en stol, rullestol, etc. En sittestilling som allerede er fullbyrdet med Völkers Vis-a-Vis. Å stå opp fra Völkers Vis-a-Vis fra
fronten er vanligvis en overgang til å gå.
Man kan heve sengens hodeseksjon for enda bedre sikkerhet og dermed er det heller ikke behov for en ekstra pleier. Ekstra
motivasjon til å stå, fremmes ved at beboeren sitter ergonomisk riktig, og det hjelper ytterligere når man senker den øvre
benseksjonen og aktiviserer Trendelenburg-reverse stilling.

1.

2.

Dr. Clemens Becker
Leder for geriatrisk rehabilitering
ved ROBERT-BOSCH SYKEHUS,
Stuttgart

“For de som ikke kan settes i bevegelse fra siden, fordi
dårlig fysisk form hindrer dette, kan med noen få unntak
aktiveres forover.”

66

svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

Modeller
svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

67

Völker sykehjemsseng med lav høyde
Riktig høyde for mennesker som har en risiko for å falle
Völkers sykehjemsseng med lav høyde er en kombinasjon av sengerammen fra modellen 3082 og et spesialdesignet trapesformet understell som gjør det mulig å
heve sengen fra en svært lav posisjon til en behagelig arbeidshøyde. Når det er et absolutt behov for å redusere eller eliminere bruken av hjelpeskinner er denne sengen helt ideell. Med en høyde som er så nær gulvet gir denne sengen en ekstra fordel for brukere slik at de enkelt kommer seg opp i sengen. Det elegante
utseendet på møblene er som vanlig standard for Völkers møbler.

Modeller

Völkers sykehjemsseng med lav høyde gir beboere som er redde for å falle en trygg følelse av ikke å være langt unna gulvet. Sengen gir en beskyttelse for de
som har stor risiko for å falle.

1.-2. Völkers sykehjemssenger med lav høyde med sitt stabile trapesformede understell tåler opp til 170 kg og har en høydejustering på ca. 23–74 cm. Hjulbremsen slår automatisk inn når sengen settes i laveste posisjon.
Bilde til høyre:
Vist i laveste posisjon, som gir en følelse av trygghet for ikke å falle ned. Hjelpeskinnene kan fremdeles heves i denne posisjonen hvis det er ønskelig.

1.
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2.

3.
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Völker 2082 sykehjemsseng
Sykehjemsseng med hjelpeskinner i hel lengde
Denne klassiske sykehjemssengen med den runde S-design profilen representerer den originale sengestilen som Völker introduserte på markedet. Siden den gang
har en rekke runder med tekniske oppgraderinger gjort dette originale designet enda bedre. 2082-serien er ideell når det er behov for legeassistanse, f.eks. på
en institusjon for beboere med spesielle behandlingsbehov. En seng hvor det er enkelt å bruke hjelpeskinner med polstring gjør at 2082 forenkler pleie i spesialomgivelser.

Modeller

Bilde til høyre:
Völker 2082 sykehjemsseng med FS-design og matchende
møbler fra Völkers møbelprogram.

1. Völker 2082 sykehjemsseng i S-design.
2. Völker 2082 sykehjemsseng i S-design — med hevede hjelpeskinner i hel lengde.
3. Völker S 282 sykehjemsseng i S-design — med Völker sykehusseng understell.

1.

70

2.

3.

svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

Modeller
svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

71

Völker 3082 K sykehjemsseng
Sykehjemsseng med avtagbare hode- og fotgavler
Disse sykehjemssengene kombinerer den øvre rammen fra en Völkers sykehusseng med understellet fra en Völker sykehjemsseng. Denne sengen er perfekt for
beboere på en institusjon hvor sengene blir utsatt for mer slitasje, eller hvor pleiebehovet er større (f.eks. hvor hode- og fotgavl trenger å fjernes hurtig). Den er
også perfekt på institusjonsrom hvor mer avansert pleie gis, men hvor det samtidig er ønske om en mindre grad av klinisk atmosfære.
2.

Modeller

1.

3.

1. Det er enkelt og hurtig å fjerne hode- og fotgavl på Völker
3082 K sykehjemsseng, hvis det er behov for det.
2. Völker 3082 K sykehjemsseng i S-design.
3. Völker 3082 K sykehjemsseng har en fullkommen funksjonalitet med et tiltalende design helt ned til den minste detalj.
Bilde til høyre:
Sykehusseng 3082 K i S-design i antrasitt med anodisert understell. Sammen med Völkers nattbord og serveringsbrett/
arbeidsbrett RT 985.
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Völker sykehjemssenger, modellene S 382 og S 382 Vis-a-Vis
Kombinerte sykehjems- og sykehussenger
Disse modellene fra Völker er en perfekt kombinasjon av en sykehjemsseng med understell fra en Völker sykehusseng. Sengene beholder det elegante møbelutseende samtidig som man muliggjør ekstra mobilitet i miljøer hvor sengetransport er mer vanlig eller hvor det er store terskler man må kjøre over (som f.eks. hvis
sengen skal flyttes til en utvendig terrasse). Denne serien med senger kan transporteres med ulike innstillinger for høydeposisjon avhengig av behovet.

2.

Modeller

1.

1. Völker S 382 i FS-design.
2. Völker sykehjemssenger med sykehusunderstell er utstyrt
med store hjul som kan stilles inn sentralt for å svinge, kjøre
rett fram eller bremse.
Bilde til høyre:
Völker S 382 Vis-a-Vis sykehjemsseng i FS-design og utført i
mørk lønn.
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Völkers sykehjemssenger
Designmuligheter og fargevalg
Völkers sykehjemssenger og møbler finnes i en rekke modeller tilpasset forskjellige behov. Institusjoner som tilbyr unike, individuelle designvalg og treoverflater vil
skille seg ut, noe som ellers kan være vanskelig å gjøre. Det er denne muligheten som fremmer bruk av design som en strategisk investering.

Modeller

For hode- og fotgavler finnes det en rekke alternative design og materialer, slik at alle vil kunne finne noe som passer dem.

S-design

MA-design

MB-design

FS-design

LP-design

Avhengig av konstruksjonen vil ikke
alle designvalg være tilgjengelig for
alle sengemodellene.
All design kan også bestilles med
lave fotgavler (bilde til høyre).

S-design (til modell 3082 K)
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B-design (til modell 3082 K)

W-design (til modell 3082 K)
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Lav fotgavl

Völkers sykehjemssenger og møbler
Oversikt over treoverflater
Treoverflater og Deco-Fantasia laminat på alle Völkers møbler er motstandsdyktig mot riper, støt og friksjon, i tillegg til at de tåler de vanligste kjemiske midlene.
Laminatene er produsert ihht. DIN 68765 — i samsvar med utslippsklasse E1 — eller DIN EN 438. Hvis ønskelig kan de fleste overflatene leveres i finér eller heltre
mot et pristillegg. I tillegg til trelaminat kan Deco-Fantasia laminat leveres på sengemodell 3082 K.

Modeller

Skreddersydde stiler og farger er tilgjengelig på forespørsel, basert på kvantitet.

Naturlig bøk

Beiset bøk

Gylden or

Naturlig eik

Rustikk eik

Edel kirsebær

Mørk kirsebær

Kongelig lønn

Mørk lønn

Mahogni

Wendy krem

Pagami blå

Lyseblå

Manhattan

Lysegrå

Fin lys antrasitt

Alu bølge sølv

Alu bølge hvit

Vulkangrå

Antrasitt
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Tilbehør til sykehjemssenger
Madrasser
Riktig sengemiljø
Med riktig madrass til Völkers sykehjemssenger
For de fleste mennesker er en god natts søvn avgjørende for å møte dagens utfordringer. Völkers sykehjemssenger sikrer en god sovekomfort med sine delte
liggeflater ihht. DBfK (det tyske sykepleierforbundet), med mikrostimuleringssystem og riktig koordinert madrass. Utvalget av madrasstrekk tilfredsstiller også kravene fra beboerne og pleierne. Vi legger stor vekt på å bruke materialer av topp kvalitet og ekspertise fra anerkjente spesialister.

Tilbehør

All skumgummi er hygienisk, støvfri og sikret mot endringer i form, samtidig som de er varige. En fast elastisk midtsone og en myk elastisk liggeflate gjør at du
kan synke ned på en behagelig måte, og dette hindrer også fall. Egenskapen med åpne celler i skumgummien gjør at madrassen puster og bidrar til en nesten
uhindret utveksling av fuktighet.

Standard modell
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Rubex® Finess

Modell Pluss
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Tilbehør til sykehjemssenger
Lamper
Lys skaper orientering i løpet av dagen
En betydelig faktor for å føle seg komfortabel i et institusjonsmiljø
Riktig lys er obligatorisk i et rom som skal fremme godt helsestell. For å oppnå dette må man bruke forskjellige lyskilder.
Man kan velge vegglampe vanera (se bilde til høyre) i kombinasjon med direkte og indirekte lys. Dette gir beboerne et behagelig arbeidslys i sengen — når man
skal lese eller foreta seg andre aktiviteter. Samtidig gir dette et klarere undersøkelseslys og hindrer skygger fra pleieren takket være den avanserte lysavbøyningen. Om natten gir det beboerne et behagelig nattlys å orientere seg i, og det gir sikkerhet i mørket samtidig som det hjelper pleierne som arbeider om natten.

Tilbehør

Lese- og helsestell-lamper for direkte belysning kan plasseres uavhengig av hverandre og brukes direkte på sengen eller på nattbordet. For god pleie anbefaler
Völker halux® cosy og amalia helsestell-lamper med LED-pærer, fleksibel arm og lukket kabel, og medicool® helsestell-lamper med optisk fleksibilitet og som
tilfredstiller krav til lysstyrke både for beboerne og pleiepersonalet.

halux® Cosy helsestell-lampe
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medicool® helsestell-lampe

amalia helsestell-lampe
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Tilbehør til sykehjemssenger
Kvalitet og funksjon i perfekt kombinasjon
Völkers sykehjemssenger passer sammen med fabrikkprodusert tilbehør: Standardmodellen er utstyrt med integrerte opphengsskinner for tilbehør på begge sider
av sengen. Völker tilbyr også en komplett serie med tilbehør tilpasset skinnene, som kurver, urinflasker, trapesstenger, universalkroker og infusjonsstativ. Alt tilbehør passer perfekt til fatninger, holdere og skinner ved at de enten henges opp eller skyves på plass.

Tilbehør

Alt tilbehør fra Völker har gjennomgått strenge kvalitetstester. Dette gir deg en sikkerhet for at de vil virke som de skal og at de er laget av materialer i høy kvalitet.

For Völkers sykehjemssenger finnes det et komplett produktspekter av tilpasset tilbehør (inkluderte innfatninger). Skinner
for tilbehør er plassert på begge sider av sengen og er — i
motsetning til mange andre senger — enkelt tilgjengelig selv
om hjelpeskinnene står i senket posisjon.
82
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Völker institusjonsmøbler
Nattbord, serveringsbrett/arbeidsbrett og klaffebord
Perfekt sammen med sykehjemssenger
For å fullføre det elegante designet på sykehjemsrommet trenger du møbler i tillegg til sykehjemssengen. Her viser vi våre nattbord, serveringsbrett/arbeidsbrett
og klaffebord, som kompletterer designet og funksjonaliteten, og som gjør beboernes hverdag merkbart enklere.

Møbler

Beboeren setter helt klart pris på denne gjennomtenkte møbleringen av rommet, og som er utført med omtanke for brukerne. Det er akkurat dette Völker har
fokus på ved utvikling av institusjonsmøbler, ved å integrere funksjonalitet og komfort på best mulig måte.

Völkers nattbord ble utviklet spesielt for helseinstitusjoner
og er derfor mer enn kun et nattbord. Nattbordene er multifunksjonelle møbler som forenkler brukernes liv i og rundt
sengen. De kan utstyres for best mulig mobilitet, på begge
sider, ofte med et klaffebord som også kan justeres i høyden.
Riktige møbler til hvert behov. Alltid tilpasset sengen og andre
møbler.
84
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Nattbord modell P 920

Nattbord modell P 930

Nattbord modell P 935

Nattbord modell P 941

Nattbord modell P 945

Nattbord modell P 941 O.T.

Nattbord modell P 942

Nattbord modell P 942 MK

Klaffebord modell Butler

Serverings- og arbeidsbrett RT-985

Serverings- og arbeidsbrett RT-985 Vis-a-Vis

Møbler

Nattbord modell P 910
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Völkers forsyningskanal
Riktig plassert og innen rekkevidde
Kan et forsynings- og lagringssystem virkelig integreres i et sykehjemsrom uten å dominere det? Og kan det integreres i et tiltalende design? Ja, det kan Völkers
forsyningskanal. I samarbeid med PORSCHE DESIGN STUDIO har vi utviklet et modulsystem som gir perfekte arbeidsforhold, med enkel tilgang til praktisk lagring samt kanal for nettverk og strømforsyning. Produktutviklingen har tatt hensyn til rommenes møbler, samtidig som beboerne skal ha alt de trenger innenfor
rekkevidde.

Møbler

For beboerne er Völkers forsyningskanal svært praktisk og sikker. Alle brytere og kontroller er innen rekkevidde, og det er også skuffen og bordplaten som fungerer som nattbord — og som i tillegg er enkel å rengjøre. Tilbehør til plansjer, lys og pleie er også tilgjengelig.

Konseptet med Völkers forsyningskanal er å tilby skreddersydde løsninger for konstruksjons- og moderniseringsprosjekter.
Valgfrihet når det gjelder mål og utseende gjør at møblene
kan integreres i alle typer rom med mange forskjellige valgmuligheter.
Völkers forsyningskanaler kan også koordineres med bestående møbler og kombineres med nattbord på hjul og — noe
som er spesielt velegnet — med et Völker arbeidsbrett/serveringsbrett.
86
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Völkers møbelprogram
I harmoni med beboernes behov ned til den minste detalj
Riktig høyde, riktig dybde, riktig plassering av seksjoner og skuffer. Alt kan kombineres, i et standard design av høy kvalitet. Dette kjennetegner Völkers
møbelserie: Skap og kommoder med fire skuffer, veggenheter og vegghyller, veggspeil og garderobeskap.
Beboerne og de besøkende vil umiddelbart oppdage forskjellen mellom vanlige sykehjemsmøbler og funksjonelle møbler laget med full omtanke. Dette er grunner nok til å rette oppmerksomheten mot møblering på institusjoner.

Møbler

En smakfull helhet som gjør at du trives: Kommode, bord og
stol, veggspeil, knaggrekke og et garderobeskap som passer
sammen med sykehjemssengen.
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Stoler fra Völker
Lenestoler, stoler med høy rygg og krakker: Simpelthen innbydende
Sitteplasser for eldre mennesker bør ideelt utformes etter egne rettningslinjer. Völkers møbelserie i heltre er spesielt utviklet for og tilpasset denne gruppen brukere. Vekten er redusert og stolene har en kortere setedybde som gjør sittestillingen perfekt, og de er utstyrt med ekstra støtte i korsryggen. Armlenene er utformet
slik at armene hviler uten ubehag og gir perfekt støtte når man sitter eller står.

Møbler

Som alltid kan setene leveres i vanntette setetrekk og/eller med avtakbare og vaskbare setetrekk som en standard valgmulighet.

Alle standardstoler i serien av heltre leveres i naturlig bøk
eller bøktone. Alternativt kan man spesialbestille farger i
henhold til Völkers fargekart eller etter kundens eget ønske.
Hjulene er plassert i frontprofilene og stoff er tilgjengelig i
henhold til Völkers stoffprøver eller kundens egne materialer.
Modellen S 550 (se bilde til høyre) er spesielt elegant som en
lenestol og den gir hvert rom en unik stemning. Avhengig av
materialet kan stoffet tørkes av eller stofftrekket kan tas av
for rengjøring. Trekk til nakkestøtte kan bestilles for ytterligere
beskyttelse.
90
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ST 503 lenestol

ST 504 stol med høy rygg

S 519 lenestol

S 519V liggestol

H 509 fotskammel

S 550 lenestol

S 550 lenestol med tilpasset trekk

Møbler

ST 502 stol
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Völkers historie og utvikling siden 1912
Med visjon om å lage den beste sykehjemssengen
Völkers suksess bygger på én hovedfaktor: Familietradisjon. I 1912 grunnla Heinrich Völker, som er bestefaren til dagens eier, en møbelfabrikk i Witten som spesialiserte seg på møbler rettet mot sykehus. Hans sønn, Heinrich Völker II, videreførte bedriften fra 1939 og fokuserte produksjonen mot en komplett møblering av
hoteller, sykehus, institusjoner, pleiehjem og sykehjem. Etter sin fars tidlige død i 1967 har Heinrich Völker III, sønnesønn av grunnleggeren og styreformann i dag,
drevet selskapet og fortsetter tradisjonen. Fra hans bestefars møbelbedrift har selskapet nå i tredje generasjon blitt et av de største når det gjelder spesialiserte
sykehjemsmøbler i Tyskland. I tillegg: Navnet Völker ble raskt synonymt med nyskapende sykehjemssenger over hele verden.

Om Völker

I 1970 blir det nødvendig å flytte bedriften til et større anlegg, og i 1981 introduseres den første sykehjemssengen på markedet. Fra 1986 blir alle sykehjemssenger utstyrt med integrerte hjelpeskinner i hel lengde; i 1991 blir den elektrisk drevne sykehjemssengen 2080 E lansert. Dette er den første modellen i en ny
generasjon av sykehjemssenger som tar avskjed med standardteknikken som har vært brukt opp til da. Nøyaktig slik som Heinrich Völkers visjon var: Svakhetene
på det som den gang var den vanlige sengetypen forvandles til fordeler. Med en ny konstruksjon som tilfredsstiller forventningene til beboerne på et sykehjem
og kravene fra institusjonens pleiere og hjemmesykepleiere. Dette gjøres samtidig som møblene får et elegant utseende. På denne måten blir Völker en nyskapende markedsleder i Tyskland. I 1994 flytter bedriften til dagens produksjonslokaler. I 1995 introduseres Völkers sykehusseng, og to år senere bygges et moderne produksjonsanlegg i Hainichen nær Dresden for å imøtekomme
den økende etterspørselen. I 1998 er det storslått åpning av den nye
bygningen for administrasjon og utstillinger i Witten. I 2005 fullføres
et hallanlegg til som benyttes til utvikling, service og logistikk. Til sist
blir fabrikkanlegget i Hainichen utvidet i 2008, og dette rommer produksjonslinjen for Völkers motorer, drivverk og håndkontroller. Men
en ting har forblitt det samme over alle disse årene: Produktivitet og
produktforbedringer er alltid en del av prosessene hos Völker.

Bildet til venstre:
Et av de første bildene av ansatte på møbelfabrikken til
Heinrich Völker, tatt på begynnelsen av 1920-tallet.
Bilde til høyre:
Bilde av administrasjonsbygningen og produksjonsanlegget i
Witten/Westphalia.
92

svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

Om Völker
svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

93

Völker og de tyske lokaliseringene
Sykehjemssenger

Om Völker

I dag produserer mer enn 300 ansatte ca. 35.000 senger hvert år. Allikevel har Völker opprettholdt kvaliteten som Made in Germany står for, og all produksjon
foregår i Tyskland. Ved oppstarten av hvert prosjekt samles eksperter fra utviklings- og produksjonsavdelingene samt underrleverandører og eksterne eksperter
for å utveksle kunnskap og erfaringer. Sist, men ikke minst, lokalitetene i Witten og Hainichen proklamerer samtidig at bedriften Völker står for Made in Germany. Det går simpelthen ikke an å skille ut innarbeidede håndtverkertradisjoner, som også inkluderer de lokale underleverandørene. Alle underleverandører
er plassert nær både Witten og Hainichen; alle spesialdeler — inklusiv drivverk fra selskapets egen produksjon — kan samles og sendes i rett tid i en rotasjons
prosess. Denne prosedyren er metodisk og sparer Völker for feilmarginer som ville ha oppstått uten lokal produksjon. Prosessen omfatter en gjennomgripende
kvalitetsstyring og innebærer en sertifisering av alle produksjonsanlegg samt en grundig og kontinuerlig overvåking for å opprettholde Völkers standard for kvalitet. Grundig kvalitetsstyring er en helt avgjørende faktor for produksjon av medisinsk utstyr, med feiltoleranser på bare noen få milliontedeler, slik som det er i
bilindustrien.
Samtidig ønsker Völker å ha en sterk posisjon i den globale konkurransen, og hele verdensmarkedet sees på
med interesse og man ønsker å vokse på det utenlandske markedet. Internasjonalisering er ikke et slagord,
men en del av en strategi som er nødvendig for å overleve. Som et ledd i internasjonaliseringsprosessen ble
navneendring foretatt fra Völker Möbelproduktionsgesellschaft mbH til Völker AG i 2001. I mellomtiden har
Völker AG vokst som et multinasjonalt selskap. En eksportandel på ca. 50 prosent er en bekreftelse på dette.
Völker er nå representert i Frankrike, Belgia, Storbritannia, Østerrike og Spania med sine egne distribusjonsselskaper. Totalt har Völker forhandlere i mer enn 30 land i Europa, Nord- og Sør-Amerika, i Midtøsten og
det østlige Asia og i Australia. Denne store geografiske spredningen gjør at Völker er en genuin global leverandør av produkter til helseinstitusjoner.

Witten
Hainichen

Bilde til venstre:
De viktigste underleverandører er plassert i nærheten av
begge produksjonsanlegg i Witten/Westfalen og Hainichen/
Sachsen. Bedriftens egen transportavdeling sørger for leveringer i tide.
Bilde til høyre:
Bilde av administrasjonsbygningen og produksjonsanleggene
i Hainichen/Sachsen.
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Be om vår hovedkatalog

Her vil du få oversikt over vårt omfattende sortiment av medisinsk utstyr og møbler.
Instrumentskap

varimed®
Instrumentskap, medisinskap

Medisinskap

Trygg, sikker og forskriftsmessig oppbevaring av
medisiner og medisinske instrumenter

Elektronisk stolvekt 7802

CardiMax

Elektronisk stolvekt 7802
• Enkel betjening med en tast
• Sete laget i plast som er lett å rengjøre,
ergonomisk formet
• Hengslede fotstøtter
• Hengslede armstøtter
• 4 hjul hvorav 2 er låsbare og 2 er styrbare
• Digital indikator
• Ingen deler slites og vekten er vedlikeholdsfri
• Automatisk AV-funksjon ved batteridrift
CardiMax FCP-7101 - Kompakt og bærbar
FCP-7101 er en av de minste og letteste
EKG-apparater på markedet. Den store LCDskjermen er uten sidestykke med hensyn til
brukervennlighet for å kontrollere pasientdata,
tydelige og nøyaktige EKG-kurver. Standard
12-avledning EKG-kurve. Den største LCDskjermen sammenlignet med tilsvarende typer
apparater. Med den store skjermen kan brukerne gjennomgå sanntids EKG-kurver, opp til
12-avledninger samtidig. Det store synsfeltet
gjør det enkelt å se kritiske kurver og hjertetakten. I tillegg er det mye enklere å granske pasientens statistikker og instrumentinnstillingene.
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Be om vår hovedkatalog

Her vil du få oversikt over vårt omfattende sortiment av medisinsk utstyr og møbler.
varimed®
funksjonsvogner
Slitesterk og fleksibel
Multifunksjonelt skinnesystem for tilbehør
Bli inspirert av fleksibiliteten til dette systemet
og la funksjonsvognen betjene deg som din
optimale assistent

Be om vår instrumentkatalog

Se vårt svært omfangsrike sortiment av medisinske- og kirurgiske instrumenter.

Stort utvalg av kirurgiske
sakser

ManJkyr- og
pedikyrsett

Medisinske
tenger

Medisinske
pinsetter

Hånkle, tampong og
polypp-tenger
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Vaksinasjon
og punktur

Gynekologi
obstetrikk
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Notater
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Notater
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Kopiering og ettertrykk forbudt uten skriftlig samtykke.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.
Fargene på produktene kan i noen tilfeller være noe misvisende
i forhold til produkt, på grunn av trykktekniske årsaker.
Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel av produsenten.
Copyright © 2012 svas svalland as, Oslo, Norway.
Alle rettigheter forbeholdes. Kopi og ettertrykk forbudt uten skriftlig samtykke.
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Alle personer har rett til å bli behandlet med respekt og verdighet.
Dette gjelder spesielt for pleietrengende.
Vi tenker, utvikler og produserer ut i fra denne grunnholdningen.

svas svalland as

Mosseveien 199, 1169 Oslo, Telefon: 222 80 896, Telefaks: 222 89 196,
firmapost@svas.no, www.svas.no
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