Veilig draaien op bed
Het RollAssist® wentelsysteem helpt bij het verplaatsen,
draaien en kantelen op bed.

Verplaatsen

Maakt de zorg minder zwaar

Draaien

Kantelen

Heeft u pijn of moeite met draaien op bed, door druk- of
schuifkrachten, wonden of andere fysieke klachten? Is wisselligging belangrijk om het herstel te versnellen of klachten te
verlichten? Dan is de RollAssist wellicht een uitkomst.
De RollAssist is een slim elektrisch wentelsysteem dat gemakkelijk is te bedienen. Het past op bijna
ieder hooglaagbed en is snel te monteren. Aan weerskanten van het bed worden kleine kolommen
geplaatst die voorzien worden van een ingenieus rolsysteem voor een wentellaken.
Mantelzorgers en verzorgenden kunnen u met de RollAssist gemakkelijk helpen bij het draaien en
verschuiven op bed, zonder dat u pijnlijk glijdt of hoeft te worden opgetild.
De RollAssist doet het zware werk
Helpen bij het draaien en verplaatsen op bed, is met de RollAssist veel minder zwaar. De RollAssist
doet het zware werk. U hoeft niet te worden vastgepakt, opgetild of verschoven. De RollAssist is
eenvoudig te bedienen met de elektrische handbediening.
Ook het installeren van de RollAssist is simpel. Wanneer de kolommen met het wentelsysteem zijn
gemonteerd, wordt het wentellaken op de rolbuis aan de ene kant van het bed vastgezet en uitgerold over het matras naar de rolbuis aan de andere kant van het bed.
Door de combinatie van het systeem met een speciaal glijlaken voor het matras, draait en schuift u
zonder veel weerstand en wrijvingswarmte op het bed. U voorkomt bewegingspijn, huid- en wond
irritatie die herstel in de weg staan of pijn en klachten kunnen verergeren.
De veiligheid voor de gebruiker is met de RollAssist tevens gewaarborgd. Want door de drie extra
buizen onder de rolbuis kan de gebruiker niet uit bed rollen. Een veilig idee voor gebruiker en
verzorgende.

Voordelen van de RollAssist
• Werkt preventief en genezend voor wonden en decubitus
• Zorgt voor een prettige en comfortabele ligpositie
• Voorkomt fysieke overbelasting van de verzorger
• Draagt bij aan een gezonde en veilige werkomgeving (arbo)
• Is een CE-gemarkeerd en gepatenteerd zorghulpmiddel
• Is snel en eenvoudig te monteren (15-20 minuten)
• Past op bijna alle hooglaag bedden
• Is makkelijk wegklapbaar voor prettig in en uit bed
• Bevordert de wisselligging naar links en rechts
• Elektrische handbediening
• Is in lengte, breedte en hoogte verstelbaar

Specificaties
• Kleur: Standaard grijs (aanpasbaar)
• Lengte verstelbaar (cm): 195 - 220
• Breedte verstelbaar (cm): 90 - 120
• Hoogte verstelbaar (cm): 7 - 38
• Gebruikersgewicht (kg): 40 - 200
• Totaal gewicht systeem (kg): 40
• Is standaard voorzien van een glijlaken en
twee wentellakens

specialbeds.nl
Specialbeds - Uw gids in speciale zorgbedden
De zorg voor en door mensen wordt steeds zwaarder. Onze speciale
zorgbedden zijn makkelijk, prettig en veilig in gebruik. De gebruikers
ervaren hierdoor meer ontspanning, meer zelfstandigheid en de zorg
als minder zwaar.
Wij helpen u in 3 gemakkelijke stappen op weg.
1. Aanvraag

2. Probeer

Neem contact met ons op:
+31 341 350 593 | info@specialbeds.nl | www.specialbeds.nl

3. Gebruik

