Beklædning, hjælpemidler
og velværeprodukter

Kvalitet og velvære i fokus

CARE® Design har siden 1984 udviklet og produceret beklædning, hjælpemidler og velværeprodukter. Målsætningen er, via beklædningen
og hjælpemidlerne, at give øget livskvalitet og
velvære til mennesker med særlige behov.

CARE® Design produkter er:
• Værdige, behagelige og velsiddende.
•

Lettere for både brugere og plejepersonale i daglig brug.

•

Fremstillet uden ryg- og sidesømme,
så trykmærker undgås.

•

Miljørigtige, hudvenlige og genbrugelige.

CARE® Design

I dag fremstiller og sælger
mere
end 40 forskellige produkter til den internationale sundhedssektor. Produkterne henvender
sig til hospitaler, plejehjem, hjemmeplejen,
institutioner for handicappede, helsecentre,
detailbutikker og private i ind- og udland.
I CARE® Design prioriterer vi produktudvikling
højt. Det sker i tæt samarbejde med både
brugere og plejepersonale for at sikre, at
produkterne også i fremtiden kan give øget
velvære og livskvalitet for vore slutbrugere.

Fremstillet i materialer af Øko-Tex
standard 100.
Øko-Tex 100 er en human-økologisk 		
produktmærkning. Varerne testes for 		
sundhedsskadelige kemikalier og farvestoffer - se mere på www.okotex.dk
	Enkelte materialer er ikke øko-tex, men
også miljøvenlige.
•

•

CE mærket.

CARE® Design har også en internetbutik, hvor
du i fred og ro kan sidde og bestille de produkter du ønsker, og derefter få dem leveret
lige til døren. Internetbutikken har åbent
24 timer i døgnet og du finder butikken på
webadressen www.caredesign.dk.
Du er naturligvis også velkommen til at bestille
pr. telefon eller telefax.

Internetbutikken er åben 24 timer i døgnet
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Målsætningen er livskvalitet og velvære

CARE® Støtte- og protese BH
Anvendelse
CARE® støtte- og protese BH er velegnet til
mange formål:
•

Kvinder med stor barm eller kvinder som
ammer eller dyrker sport.

•

Ældre kvinder og nyopererede med sart
hud, der ikke tåler kunststoffer.

•

Kvinder med gigt eller anden funktionsnedsættelse.

•

Kvinder med sensibel hud og hudirritationer
under barmen.

Design og funktion
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CARE® støtte- og protese BH er en behagelig,
velsiddende BH i et pænt design, som giver
god støtte.

BH’erne er den perfekte løsning, da de er
fremstillet i 95% bomuld og 5% lycra.
Materialerne er Øko-Tex certificeret.

Ingen skæremærker
De brede skulderstropper, den brede elastik
under busten og det brede bærestykke bagtil
giver en god støtte og pasform, så skæremærker på specielt skuldre og under skulderblade
undgås.

Trykknapperne på model 906 og 909 er
nikkelfri og Øko-Tex certificeret.
BH’erne sikrer at huden kan ånde frit.

Forhindrer eksem og lignende gener
Ofte er der behov for en god støtte af barmen
for at undgå eksem og andre gener.

Vaskeanvisning
Vaskes ved 90°C og kan tørretumbles.

Størrelser
Alle modeller leveres i størrelse
XS - XXXL.

CARE® BH’er lader huden ånde frit

Model 905

Model 906 - 907 med velcro

Model 908

Model 909

Model 905 - uden proteselomme
Model 905A - med proteselomme
Model 906 - uden proteselomme
Model 906A - med proteselomme
(Begge modeller med trykknapper.)

funktionsnedsættelse, hvor der kræves en let
tilgængelig lukning fortil for at kunne være
selvhjulpen ved af- og påklædning.
Model 908 - uden proteselomme
Model 908A - med proteselomme

Model 907 - uden proteselomme

Model 909 - uden proteselomme

Model 907A - med proteselomme
Som model 906, men lukkefunktionen er
med velcro i stedet for trykknapper. Fremstillet specielt til kvinder med gigt eller anden

Model 909A - med proteselomme
(Begge modeller med trykknapper.)

Trykknapperne er nikkelfri
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CARE® Universaltrusser
Anvendelse
CARE® universaltrusser er udviklet til brugere,
med særligt behov for at kunne fiksere bind
og bleer i forskellige størrelser.
Model 801

Design og funktion
CARE® universaltrusser er fremstillet i 95%
bomuld og 5% lycra, som sikrer god pasform
og en miljø- og hudvenlig trusse. Materialerne
er Øko-Tex certificeret. Med CARE® universaltrusser undgår brugeren unødvendig dobbeltbeklædning.
Ingen generende sømme
CARE® universaltrusser har hverken generende
ryg- eller sidesømme, da alle sømme er lagt
fortil. Derved undgår brugeren trykmærker i
huden.

Model 802, Model 803

Stor holdbarhed
Universaltrusserne kan vaskes mindst 100
gange, hvilket gør dem økonomiske i brug.
Størrelser
Alle modeller leveres i størrelse XS-XXXL.
Vaskeanvisning
Vaskes ved 90°C og kan tørretumbles.

Model 805
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CARE® trusser er uden generende ryg- eller sidesømme

Model 806

Model 808

Model 801
• Specielt velegnet til personer med 		
behov for tung pleje.
• Trykknapper fortil, der letter plejen for 		
både bruger og personale.
• Især ved brug af lift i forbindelse med 		
den daglige pleje og toiletbesøg er 		
trussen en stor hjælp.
• Velegnet til fiksering af bind og bleer 		
i alle størrelser p.g.a. det brede skridt-		
stykke.
Model 802
• Formsyet trusse med høj talje.
• Velegnet til bind- og blefiksering.
• Det brede skridtstykke giver en god 		
pasform og fiksering.
• Kan bruges til alle typer bind og bleer.
• En rigtig god trusse i en høj kvalitet.
Model 803
• Samme design som model 802, men 		
skridtstykket fortil kan åbnes, hvilket 		
gør toiletbesøg væsentligt lettere for
immobile.

Model 805
• En pæn trusse med høj talje og ben.
• Har en perfekt pasform til sikker fast-		
gørelse af alle typer af bind og bleer.
• Meget velegnet til personer med pro-		
blemer med rødme og eksem mellem 		
lårene.
Model 806
• Boxershorts i moderigtigt design.
• Kropsnært og hudvenligt materiale.
• Velegnet til blefiksering.
• Det brede skridtstykke sikrer en god 		
pasform.
Model 808
• Moderigtigt design.
• Hudvenligt materiale med indbygget 		
sikkerhedsmembran, der giver en ef-		
fektiv beskyttelse mod gennemvæd-		
ning i forbindelse med menstruation 		
eller inkontinens.

CARE® trusser kan vaskes mindst 100 gange
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CARE® Bodystockings
uden ben
Anvendelse
Underbeklædning eller t-shirt til brugere,
som ubevidst søger at afklæde sig eller som
skiller ad på maven, når der anvendes 2-delt
undertøj.

Design og funktion
CARE® bodystockings uden ben designes i 3
modeller.
Den fås med henholdsvis skulderstropper, korte
ærmer eller lange ærmer og der kan derved
tages hensyn til den enkelte borgers individuelle behov.
CARE® bodystockings uden ben er fremstillet i
95 % bomuld og 5 % lycra, som sikrer god pasform. Materialerne er Øko-tex certificeret og
det er dermed miljø- og hudvenligt at anvende.



Model 1200

Farver
Leveres i hvid og koboltblå.
Størrelser
Alle modeller leveres i 7 størrelser: XS-XXXL,
men fremstilles også ud fra kundens/brugerens
mål og ønsker. Således også i børnestørrelser.
Vaskeanvisning
Vaskes ved 90°C og kan tørretumbles. Krymp
ved 90°C er ca 10 % og ved 60°C ca. 4 %.

Alle materialer er Øko-Tex certificeret

Model 1201

Model 1202

Model 1200
• Skulderstropper.
• Trykknapper i skridtet.

Model 1202
• Lange ærmer.
• Trykknapper i skridtet.

Model 1201
• Korte ærmer
• Trykknapper i skridtet.

Leveres i hvid og koboltblå



CARE® Bodystockings
Anvendelse
Underbeklædning eller natbeklædning til
brugere, som ubevidst søger at afklæde sig.
CARE® bodystockings sikrer, at brugeren ikke
kan komme ind til bleer, katetre, forbindinger,
sonder eller komme til at kradse sig.

Model 1204, Model 1205

Design og funktion
CARE® bodystockings benyttes hovedsaligt, som
natbeklædning, for at en sammenhængende
nattesøvn, uden skift af ble, tøj, sengetøj og
madras, kan opnås. Det giver øget livskvalitet.
Alle modeller med korte ben er forsynet med
en fast bændel i løbegang nederst på benet.
Bændel tilpasses brugerens omkreds af lår, og
fæstnes herefter med nål og tråd. Det sikrer, at
brugeren ikke kan komme til ble og kateter m.m.
10 forskellige modeller at vælge imellem, så
der kan tages hensyn til de enkelte brugeres
individuelle behov.

Model 1206, Model 1207

Størrelser
Alle modeller leveres i 7 størrelser: XS-XXXL,
men fremstilles også ud fra kundens/brugerens
mål og ønsker. Således også i børnestørrelser.

CARE® bodystockings er fremstillet i 100 %
Øko-Tex certificeret bomuld.

Vaskeanvisning
Vaskes ved 90°C og kan tørretumbles. Krymp
ved 90°C ca. 10% og krymp ved 60°C ca. 4%.

Alle lynlåse og trykknapper er Øko-Tex certificeret.

Bodystockings med lynlås anbefales vask ved
max. 60°C af hensyn til lynlåsens holdbarhed.

Farver
Leveres i hvid og koboltblå.
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Alle materialer er Øko-Tex certificeret

Model 1208, Model 1211

Model 1209, Model 1212

Model 1204
• Korte ben og korte ærmer.
• Bændel i løbegang nederst på benet.
• Lynlås i skridt - letter bleskift om natten.
Model 1205 - med lynlåse på skuldre
• Korte ben og korte ærmer.
• Bændel i løbegang nederst på benet.
• Lynlås på skuldre.
Model 12051
• Som 1205 med lynlåse i skridt og på skuldre.
Model 1206
• Korte ben og skulderstropper lukket 		
med trykknapper.
• Bændel i løbegang nederst på benet.
Model 1207
• Som 1206 + lynlås i skridt.

Model 1210

Model 1209
• Lange ben og korte ærmer.
• Lynlåse på skuldre.
Model 1210
• Lange ben og lange ærmer.
• Lynlås i skridt fra ankel til ankel.
Model 1211
• Lange ben og skulderstropper med
trykknapper.
• Lynlås i skridt fra ankel til ankel.
Model 1212
• Lange ben og korte ærmer.
• Lynlås i skridt fra ankel til ankel.
• Lynlås på skuldre.

Model 1208
• Lange ben og skulderstropper med 		
trykknapper.

10 forskellige modeller
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CARE® Underbeklædning

Model 204

Model 504

Anvendelse

Anvendelse

CARE® t-shirt letter af- og påklædning så
meget at gener og frustrationer i forbindelse med den daglige pleje kan reduceres.
• Kan benyttes som både dag- og natbeklædning.
• Kan evt. suppleres med CARE® underbenklæder (lange) model 504.

CARE® lange underbenklæder anvendes til
sikker fastgørelse af alle typer af bind og
bleer.

Design og funktion
•

Design og funktion
•

•
•

CARE® t-shirt med lange ærmer er fremstillet med ekstra vidde i halsudskæring,
som lukkes med trykknapper på skuldrene.
Fremstillet af 95% bomuld og 5% lycra.
Alle materialer er Øko-Tex certificeret.

Størrelser
Leveres i størrelse XS-XXXL.
Farver
Leveres i hvid og koboltblå.
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•

•

CARE® lange underbenklæder er fremstillet i 95% bomuld og 5% lycra, som 		
sikrer en varm og god pasform.
Materialerne er Øko-Tex certificeret.
Brugeren undgår unødvendig dobbeltbeklædning.
Høj slidstyrke (kan vaskes mindst
100 gange).

Størrelser
Leveres i størrelse XS-XXXL.
Farver
Leveres i hvid og koboltblå.

CARE® underbeklædning kan vaskes mindst 100 gange

CARE® Underbeklædning er fremstillet i
95% bomuld og 5% lycra.
Alle materialer er Øko-Tex certificeret.
Vaskes ved 90°C.

Model 201

Anvendelse
CARE® undertrøje med tryklukning fortil er
fremstillet til gigtpatienter eller til personer
med funktionsnedsættelse af andre årsager.

Design og funktion
Undertrøjen leveres i 3 forskellige designs
1) Herremodel
2) Damemodel
3) Unisexmodel med velcrolukning fortil i
stedet for trykknapper.
En varm, behagelig og let aftagelig underbeklædning er vigtig i forhold til reducering
af smerter ved gigt og i led.
CARE® undertrøjer forebygger eller mindsker
gener og frustrationer hos brugerne, da man

ikke skal løfte armene ved af- og påklædning.
En stor fordel for personer som er fastlåste i
skulderregionen.
Størrelser
Leveres i størrelse XS-XXXL.
Farver
Leveres i hvid og koboltblå.
Leveres også som almindelig undertrøje
- model 203

CARE® underbeklædning kan vaskes ved 90°C
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CARE® Let aftagelig beklædning

Model 402

Model 503

Anvendelse

Anvendelse

CARE® skjortebluse med lange ærmer er
fremstillet til personer med nedsat funktionsevne f.eks. på grund af gigt, immobilitet
eller smerter. Skjorteblusen er også velegnet
til frakturpatienter eller patienter med
drops.

CARE® let aftagelig buks er fremstillet til
personer med nedsat funktionsevne p.g.a.
kroniske lidelser, ledsmerter og gigt.
Buksen er også velegnet til kirurgiske patienter, som har fået foretaget indgreb i den
nedre del af kroppen.

Design og funktion

Design og funktion

•

•

Skjortens sømme og tryklukninger er alle
placeret så brugeren ikke udsættes for
unødige tryk ved sengeleje.		
På- og afklædning kan foregå uden
væsentlige løft og rul.

•

•

CARE® let aftagelig buks medvirker til at
opretholde den rette kropstemperatur under
operation.
Gennemgående tryklukninger i begge sider
giver maksimal tilgængelighed og fleksibilitet.
Gør dagligdagen nemmere for både brugere
og plejepersonale.

Størrelser
Leveres i størrelse XS-XXXL.

•

Farver
Leveres i hvid og koboltblå.

Størrelser
Leveres i størrelse XS-XXXL.
Farver
Leveres i hvid og koboltblå.
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Alle materialer er Øko-Tex certificeret

CARE® Let aftagelig beklædning er fremstillet i 100% bomuld.

Model 403

Model 702

Anvendelse

Anvendelse

CARE® let aftagelig skjorte benyttes hovedsageligt som underbeklædning af personer
med nedsat funktionsevne og fastlåst
muskulatur i skulder- og nakkeregionen.

CARE® longuétte er den perfekte løsning
til fastgørelse af forbinding samt støtte af
barm efter operation i brystregionen.
Den hudvenlige og velsiddende longuétte
medvirker til lindring af smerter fra operationssår.

Design og funktion
Skjorten med korte ærmer er fremstillet ud
fra samme design og materialer, som model
402.
Skjorten er en stor hjælp for både bruger og
plejepersonale.
Størrelser
Leveres i størrelse XS-XXXL.
Farver
Leveres i hvid og koboltblå.

Design og funktion
CARE® longuétte er ressourcebesparende for
både personale og miljø, da den er nem og
hurtig i brug og kan anvendes igen og igen.
Størrelse
Leveres i én model som dækker 4 størrelser,
M-XXL.

CARE® Let aftagelig beklædning kan vaskes ved 90°C
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CARE® Urinposeholdere
Anvendelse
CARE® urinposeholdere anvendes af kateterbrugere som ønsker en tryg og aktiv hverdag.

Design og funktion
CARE® urinposeholdere er behagelige og værdige løsninger på et ofte vanskeligt problem.
Hudvenligt design
Det gode design sikrer, at hverken plastic
eller kunststof rører huden. Huden kan
derfor ånde frit og evt. allergiske reaktioner
forebygges.

Model 103
- urinposeholder fæstnet til lår
De brede bløde bomuldselastikker holder,
sammen med det elastiske bomuldsstof, urinposen godt op uden at stramme om benet.

Sikker løsning
Modellerne giver brugeren tryghed og
sikkerhed, fordi urinposen er sikkert fikseret
til benet.
CARE® urinposeholdere er fremstillet i 95%
bomuld og 5% lycra. Materialerne er Øko-Tex
certificeret.
Størrelser
Alle modeller leveres i størrelse XS-XXXL.

Model 104
- urinposeholder fæstnet til læg
Velegnet til stillesiddende brugere - kan bæres på såvel yder- som indersiden af benet.
Den brede elastik, som sidder om benet over
og under knæet, giver urinposeholderen den
perfekte bæreevne uden at stramme.
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Hverken plastic eller kunststof rører huden

CARE® Hagesmæk/spisestykke
Anvendelse
CARE® hagesmæk/spisestykke er udviklet til
brugere der har svært ved at holde på bestik
og kop under måltider.
Hagesmæk/spisestykket sikrer, at brugeren
ikke brænder sig på det evt. spildte og brugeren ikke bliver våd på tøjet.

Model 150

Design og funktion
CARE® hagesmæk/spisestykke er fremstillet
af Liegelind, som er 100 % bomuld med et
miljøvenligt Polyurethan spærrelag i midten.
Liegelind er dermed uigennemtrængeligt for
væske og kan opsuge hvad der svarer til ca 1
glas væske (ca 200 ml).
Der er 2 forskellige modeller at vælge imellem,
så der kan tages hensyn til den enkelte brugeres
individuelle behov.
Farver
Leveres i hvid.
Vaskeanvisning
Vaskes ved 90°C og kan tørretumbles. Krymp
ved 90°C ca. 10% og krymp ved 60°C ca. 4%.

Model 151

Model150
• Kort model.
• Lomme med en trykknap i hver side.
• Let at åbne lommen og tømme den.
• Blødt bændel i nakken til at binde med.
Model 151
• Lang model.
• Uden lomme.
• Blødt bændel i nakken til at binde med.

CARE® hagesmæk/spisestykke er uigennemtrængeligt for væske
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Afspænding og smertelindring
Naturens egne virkemidler
Den opvarmede eller afkølede CARE® Pack
termopude giver en naturlig afspænding og
smertelindring, og er formet, så den ligger
blødt og behageligt ind til kroppen.
CARE® Pack er et rent naturprodukt syet af
Øko-Tex certificeret bomuld og fyldt med
specialbehandlet økologisk triticalekorn samt
urterne kamille og lavendel.
Aromatiske kamille- og lavendelurter har
siden oldtiden været anvendt til at rense krop
og sjæl, og de er begge kendt for at have
lindrende virkning på blandt andet stress, søvnløshed, hovedpine, menstruationssmerter, gigt
og mental træthed.

Varmebehandling
CARE® Pack opvarmes i mikrobølgeovn eller
almindelig ovn og placeres på kroppen, hvor
der er brug for lindring.
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Nakke-/skulderpude Model 90

CARE® Pack er et rent økologisk produkt

Øjenpude Model 93

Rygpude Model 92

Varmebehandling virker:
• Muskelafslappende - især nakke, skuldre og ryg.
• Afstressende.
• Lindrende på smerter ved gigt, hovedpine,
myoser, ledbetændelse, menstruation o.lign.
• Mod kolde fødder.

Kuldebehandling
CARE® Pack nedkøles i dybfryser og bruges ved:
• Sportsskader - f.eks. forstuvning, blodansamlinger, forstrækninger.
• Hovedpine.
• Rygsmerter.

Fremstillet i samarbejde med professionelle behandlere
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Care Design I/S
Nymarken 17
DK-5330 Munkebo
Denmark

Tel.
Fax

+45 6597 7080
+45 6597 7081

caredesign@caredesign.dk
www.caredesign.dk

