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Pleiesenger med elektrisk sving- 
og oppreisningsfunksjon   

RotoFlex / RotoCare
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I tillegg til den unike oppreisningsfunksjonen, 
har RotoFlex elektrisk svingfunksjon og 
RotoCare manuell svingfunksjon. Sengene har 
elektrisk regulering av høyde/rygg og ben, som 
en alminnelig pleieseng. 

RotoFlex bidrar til en enkel og selvstendig inn- og utstigning av sengen 
ved hjelp av en brukervennlig fjernkontroll. Bruker oppnår en naturlig 
og vinkelrett inn- og utstigning av sengen, og forflytning fra seng til 
f.eks. rullator er enkelt. Liggeflaten er 5- delt og gir optimal støtte for 
bruker. 

RotoCare sengen er bygd på samme prinsipper som RotoFlex, men 
med manuell svingfunksjon. Liggeflaten er 4-delt, gir optimal støtte 
til bruker. Bruker kan gå inn og ut av sengen på begge sider ved at 
ledsager roterer sengeflaten.

Leveres standard med:
• Talalay latex madrass inkl. vaskbart inkontinenstrekk
• 4 sengehester
• 4 dobbelthjul 100 mm inkl. sentralbrems

RotoFlex / RotoCare
HMS nr. Art.nr. Beskrivelse

70877 LewelPlus RotoFlex seng med elektrisk svingfunksjon
70876 LewelPlus RotoCare seng med manuell svingfunksjon

Tilbehør
HMS nr. Art.nr. Beskrivelse

72551 Madrass Talalay latex 2 lags inkl. inkontinenstrekk
81252 Madrass ROHO, Dekubitus stadie 4, 2 lags inkl. inko.trekk
671000 Pute, B:60cm inkl. putetrekk m/feste
672000 Pute, B:85cm inkl. putetrekk m/feste
67000 Putetrekk m/feste B:60cm
70877-1 Sengehest ved rygg, kort modell, stk
60011 Sengehest ved rygg, forhøyet, kort modell, stk
70877-2 Sengehest ved siden, lang modell, stk
60012 Sengehest ved siden, forhøyet, lang modell, stk
25886 Håndtak/utstigningshjelp, svingbar, stk
25786 Søsterhjelp
68000 2 delt laken, sateng
68001 Forflyningslaken, silke
68002 Turn sheet inkl. låsefunksjon
27100 Sengeforlenger 220 cm
90000 Sengelampe

Tekniske data
LewelPlus RotoFlex RotoCare
Bredde 95 cm 95 cm
Lengde 220 cm 220 cm
Høydejustering 40-80 cm 40-80 cm
Standard madrassmål 85x213 cm 85x213 cm
Spes. mål madrass 100x213 cm -
Max belastning 200 kg 200 kg
Maks brukervekt 175 kg 175 kg
Vekt seng 170 kg 165 kg
Hjul 10 cm 10 cm
Liggeflate 5- delt liggeflate 4- delt liggeflate
Avtagbare sengehester Ja Ja
Sentralbrems Ja Ja
Farge Lys lønn Lys lønn

92000 Bordplate, svingbar
93000 Avstandstykke
65100 Polstring av sengehest, kort model, stk
65200 Polstring av sengehest, lang modell, dekker 2 stk
65300 Polstring av sengehest, komplett modell, dekker 3 stk
66000 Bomullspolstring av sengehest, lang modell, dekker 2 stk


