
februar 2023

RotoBed®Free har en unik elektrisk 
oppreisning- og svingfunksjon. En enkel 
og brukervennlig håndkontroll sørger 
for en lettvint og selvstendig inn- og 
utstigning. En naturlig og vinkelrett 
posisjon av sitte-/liggeflaten forenkler 
forflytning til/fra seng f.eks. ved bruk av 
rullator. Ønsket sengehøyde og utsving 

kan lagres til den enkelte bruker, slik 
at vedkommende får en god og riktig 
posisjon ut og inn av sengen. Sengen 
har elektrisk regulering av høyde, rygg 
og ben, som en alminnelig pleieseng. 
Liggeflaten er firedelt og gir optimal 
støtte.  

RotoBed – pleieseng med automatisk
sving- og oppreisningsfunksjon

RotoBed

Standardutstyr:

• Fullautomatisk dreiemekanisme som går 
både med og mot klokken. Oppgi ønsket 
retning ved bestillingen av sengen.

• Sengehest i to deler.
• Mulighet for lagring av ønsket høyde og 

utsving, slik at det blir riktig hver gang en 
skal inn og ut av sengen.

• Sengegavl i eikelaminat og grå tekstil.
• Laken og putetrekk.
• Grått beskyttelsestrekk i tekstil til 

sengerammen.

Beskrivelse. Art. nr. HMS.nr.

RotoBed®Free RBF-0001-1-10-10 241420
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Tekniske data RotoBed®Free

Bredde 96 cm

Lengde 228 cm

Høydejustering 32 - 82 cm

Standard madrassmål 85x205 cm

Madrassmål etter henvendelse 100x205 cm

Max belastning 225 kg

Maks brukervekt 190 kg

Vekt seng 165 kg

Hjuldiameter 100 mm

Liggeflate 4 delt

Avtagbare sengehester Ja

Brems Semi-sentralbrems

Farge Eikefinér

Mål på forsendele umontert L x B X H 114 x 76 x 200 cm

Mål på forsendelse montert L x B X H 230 x 98 x 84 cm

Verdt å vite:

RotoBed®-sengene er CE-godkjent og 
oppfyller de nyeste europeiske normer 
og krav for pleiesenger. International 
standard IEC 60601-2-52.

Motorer og kontrollboks fra Linak, 
standard IPX6W.

Enkel håndkontroll
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Madrassens oppbygging

Hvilken madrass skal jeg velge til min 
RotoBed? 
Vi tilbyr fire ulike madrasser til Rotobed®, 
kalt SafeSleep, AirSleep, Roho®Dry 
Flotation og BariaSleep. Grunnet sengens 
unike konstruksjon kan man ikke bruke 
andre madrasser i RotoBed®. Alle 
madrassene leveres med et strekkbart 
inkontinenstrekk som er vaskbart på 60°C 
(95 °C på AirSleep). Trekket består av to 
deler; hovedmadrass og fotdel. De to 
delene er i samme materiale og har fester 
til sengen (slik at madrassen ikke flytter 
seg under rotasjon). 

RotoBed® SafeSleep madrass 
SafeSleep er en kvalitetsmadrass 
i fire lag, tilpasset RotoBed®. Den 
tilbyr svært god komfort og optimal 
trykkfordeling. Det øverste laget består 
av høyelastisk komfort-polyester som gir 
god luftstrøm og dermed lav varme- og 
fuktkonsentrasjon i kontaktflaten. De fire 
andre skumlagene har ulike egenskaper 
som øker fleksibiliteten og luftstrømmen, 
hvilket reduserer Shear-effekten.

•  RotoBed® SafeSleep er laget uten 
CFC og er OEKOTEX®100-sertifisert. 

• Dokumentert forebygging og 
behandling av trykksår trinn 1-3. 

• For brukere 40 – 120 kg 

RotoBed AirSleep madrass 
AirSleep er en hybridmadrass til bruk på 
institusjoner og for hjemmeboende, og 
er et viktig ledd i å forebygge trykksår. 
Den er egnet for brukere i middels, høy 

og meget høy risiko for trykksår og til 
behandling av trykksår i alle stadier. 
Madrassen kan brukes både med og 
uten pumpe. Uten pumpe fungerer 
madrassen som en komfortabel 
trykkfordelende madrass. Brukervekt 
uten pumpe er 30- 150kg. Med pumpe 
gir hybridmadrassen en total avlastning 
av trykket mot huden. Det velges hvor 
kraftig vekslende trykk som ønskes. 
Brukervekt for madrass med pumpe 
er 30-250kg. Muligheten for å veksle 
mellom statisk og dynamisk funksjon 
gjør hybridsystemet velegnet til bruk i 
pasientens hjem, palliative pleiemiljøer 
og institusjoner der pasientene er utsatt 
for trykksår. AirSleep leveres med et 
strekkbart inkontinenstrekk som er 
vaskbart på 95°C. 

• AirSleep er laget uten CFC og er 
OEKO-TEX®100- sertifisert. 

• Dokumentert forebygging og 
behandling av trykksår i alle fire 
trinn. 

• For brukervekt: 30-250 kg 

Roho® Dry Flotation madrass 
Dry Flotation er en madrass i to lag. 
Luftcellene i Roho® er produsert i 
mykt og fleksibelt neopren. Cellene 
er sammenkoblet og gir dermed stor 
kontaktflate og lavt trykk på hud og vev. 

• Dokumentert forebygging og 
behandling av trykksår i alle fire 
trinn. 

• For brukere opp til 190kg. 

RotoBed BariaSleep madrass 
RotoBed®BariaSleep er en 
kvalitetsmadrass i fire lag, tilpasset 
RotoBed®. Den tilbyr svært god komfort 
og optimal trykkfordeling. Topplaget 
består av elastisk polyether Elast PF 
40 / P FR med en tetthet på 40 kg/
m3. Madrassen er skåret i kvadrater i 
forskjellige størrelser for å best mulig 
tilpasse kroppen og gi optimal støtte. 
Det andre laget er laget av viskoelastisk 
polyurethanskum av høy kvalitet med en 
densitet på 53 kg/m3. Dette laget hjelper 
med å fordele kroppsvekten jevnt, slik 
at man unngår trykksår. Det tredje laget 
er i Elast PF 65FR med en densitet på 60 
kg/m3 . Den øverste flaten har tverrsnitt 
for å lette luftgjennomstrømning og 
minimere forskyvning. Basislaget består 
av SR 75 med en densitet på 75 kg/m3. 
Undersiden har tverrgående riller for å 
øke fleksibiliteten, så tilpasningsevnen i 
Rotobed sengen optimeres. BariaSleep 
har et ankersystem, slik at den ikke 
forflytter seg under rotering. 

• RotoBed® BariaSleep er laget uten 
CFC og er OEKOTEX®100-sertifisert. 

• Dokumentert forebygging og 
behandling av trykksår trinn 1-3. 

• For brukervekt: 120-190 kg



Tilbehør

Beskrivelse Art.nr. HMS.nr

RotoBed bredde 100 cm (std. 85 cm) RBX-0001-100

RotoBed forlenget med 10 cm i fotende (std. 205 cm) RBX-0001-10 298214

RotoBed forlenget med 20 cm hode-/fotende (std. 205 cm) RBX-0001-20

SafeSleep madrass standard for brukere 40-120kg RBA-1000-1A 244753

SafeSleep hovedmadrass for brukere 40-120kg, forlenget 10 cm RBA-1000-1A-10

ROHO®DryFlotation madrass standard opptil 190kg RBA-1000-2A 249562

ROHO®DryFlotation hovedmadrass opptil 190kg, forlenget 10 cm RBA-1000-2A-10

BariaSleep hovedmadrass bredde 100 cm opptil 190kg RBA-1000-3A-100

BariaSleep hovedmadrass bredde 100 cm opptil 190kg, forlenget 10 cm RBA-1000-3A-10

AirSleep hovedmadrass for brukere 30-150kg* RBA-1000-4A 290147

AirSleep hovedmadrass for brukere 30-150kg*, forlenget 10cm RBA-1000-4A-10

AirSleep hovedmadrass for brukere 30-150kg*, bredde 100cm RBA-1000-4A-100

AirSleep hovedmadrass for brukere 30-150kg*, bredde 100cm, forlenget 10cm RBA-1000-4A-110

*AirSleep pumpe til AirSleep madrass må bestilles i tillegg RBA-1000-4P

Fotmadrass standard RBA-1000-1B

Fotmadrass forlenget 10 cm RBA-1000-1B-10 298215

Fotmadrass bredde 100 cm RBA-1000-3B

Fotmadrass bredde 100 cm, forlenget 10 cm RBA-1000-3B-10

Sengehest i metall (midtdel) RBA-1001-1

Sengehest i metall (ryggdel) RBA-1001-2

Sengehest i eikefinér (midtdel) RBA-1001-3

Sengehest i eikefinér (ryggdel) RBA-1001-4

Hode- og fotgavl polstret med tekstil (ni farger) pr. sett RBA-2001-(10-26)

ROHO®DryFlotation madrass 
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SafeSleep madrass BariaSleep madrass AirSleep madrass

Sengehest i metall ryggdel Sengehest i metall midt-
del

Sengehest i eikefinér AirSleep madrass

Tekstilfarge hode- og fotgavl

Tekstil hode- og fotgavl



Tilbehør

RotoSlide 2-wayRotoSlide

Laken i bomullsateng Svingbart bord
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RotoSlide 4-way RotoTurn Lampe montert på seng

Sengehestpolstring Søsterhjelp inkl. håndtak Rotolift

Beskrivelse Art.nr. HMS.nr

Beskyttelsestrekk til sengeramme (tekstil 10) RBA-3002S

Beskyttelsestrekk til sengeramme forlenget 10 cm (tekstil 10) RBA-3002-10 298217

Beskyttelsestrekk til sengeramme forlenget 20 cm (tekstil 10) RBA-3002-20

Sengehestpolstring RBA4001

RotoSlide RBA-5001 247998

RotoSlide 2-way** RBA-5002

RotoSlide 4-way** RBA-5003

RotoTurn RBA-5004

Trekk til hodepute RBA-6001 244754

Pute i termoelastisk skum, bredde 80 cm RBA-6002

Søsterhjelp inkl. håndtak RBA-7001 243384

Lampe montert på seng RBA-9001

RotoLift® RBA-9002

RotoBed Trolley RBA-9003

Laken i bomullsateng til standard madrass RBA-6004 289282

Laken i bomullsateng til forlenget madrass +10 cm RBA-6004-A-10 289283

Laken i bomullsateng til fotmadrass RBA-6004-B

Laken i bomullsateng til forlenget fotmadrass +10 cm RBA-6004-B-10 298216

Laken i bomullsateng til 100 cm bredde madrass RBA-6004-AX

Laken i bomullsateng til 100 cm bredde, forlenget +10 cm madrass RBA-6004-AX-10

Laken i bomullsateng til fotmadrass 100 cm bredde RBA-6004-BX

Laken i bomullsateng til fotmadrass 100 cm bredde, forlenget 10 cm RBA-6004-BX-10

RotoBed svingbart bord RBA-7002

** kombineres med RotoSlide RBA-5001

RotoSlide 2-wayRotoSlide RotoSlide 4-way


