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Pack Grans Dependents

La necessitat de disposar d’habitacions adaptats
El Pack Grans Dependents garanteix l’adequació d’habitacions i banys per aquells residents que són persones grans dependents. Amb aquest pack doble millorem el confort i ampliem l’oferta del centre per oferir una
millor qualitat de servei.

Normativa per a habitacions adaptades
Totes les residències han de disposar d’un 25% d’habitacions adaptades per a grans
dependents. El número d’habitacions adaptades depèn de la quantitat de llits del centre.
Característiques de les habitacions per a grans dependents:
• Llits articulats amb mecanismes elevadors i de transport amb rodes
• Paviment tou
• Mobiliari: un armari, una cortina separadora (en habitacions de dos llits), una butaca
basculant i una butaca o cadira per les visites o familiars.
• Espai lliure: entre la paret i el llit es necessita un espai lliure per poder tenir accés i
mobilitat a l’hora d’assistir, moure o traslladar al malalt.
• Recomanem que el bany estigui dins de l’habitació o almenys entre dues habitacions.

Seguretat en l’espai
• Paviment tou, segur i antilliscant per evitar accidents no desitjats.
• Arrambador de paret amb revestiment resistent per evitar el deteriorament per
cops del mobiliari i facilitar el manteniment i la neteja.
• Pintat de parets i sostres amb pintura de base aquosa no tòxica.
• Sistema d’avis a infermeria.

Ambients confortables
• Carros elèctrics i elevadors als llits articulats per facilitar
l’atenció al resident.
• Matalàs i coixins viscoelàstics i matalàs d’aire per millorar la circulació i evitar llagues.
• Lluminària general al sostre per gaudir d’una bona il·luminació.
• Aplic de paret al costat del llit com a llum d’ambient per als residents.
• Cortines fonoabsorbents per millorar el confort acústic.
*També us pot interessar consultar la informació sobre el Pack d’adequació
del bany adaptat
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Pack Bany per a grans dependents

La necessitat de disposar de banys adaptats
El Pack Banys per a grans dependents garanteix l’adequació integral dels banys per aquelles centres
que necessiten disposar de banys totalment adaptats a les necessitats de les persones que són grans
dependents. Amb aquest pack guanyareu en qualitat de servei al poder oferir el máxim confort als vostres
residents.

Normativa
Totes les residències han de disposar d’uns banys accessibles per a grans
dependents, en les zones comuns en els que es pugui inscriure un cercle de
150cm de diàmetre lliure d’obstacles.
El bany ha de disposar de:
• Zona de dutxa amb accés a peu pla
• Inodor adient per persones amb cadira de rodes
• Lavabo a l’alçada que indica la normativa
• Paviment antilliscant i sense discontinuïtats

Seguretat en l’espai
• Paviment continu de seguretat antilliscant per evitar accidents no desitjats
com lliscaments, ensopegades i caigudes
• Canal contínua d’acer inoxidable de desguàs a la zona de dutxa
• Revestiment de parets continu amb rajola de gran format fàcil de netejar
• Pintat de sostres amb pintura de base aquosa no tòxica
• Sistemes de subjecció i seguretat a les zones de dutxa i wc
• Sanitaris especials per a persones amb mobilitat reduïda
• Tamboret adaptat a la zona de dutxa

Higiene
• Sabonera, porta-rotlles i dispensador de paper higiènic i sistema d’eixugat
de mans d’un sol us.

Ambients confortables
• Mirall sobre la pica
• Lluminària general per al sostre
• Lluminària de paret sobre mirall
• Neutralitzador d’olors
• Ventilació forçada per garantir bones condicions ambientals
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