
Gebruikershandleiding

Plaats de Rotomove tegen het bed. 
Let op!
Het bed dient in een lage beginstand te staan.

Breng de Rotomove naar zijn beginstand. 
De stand Rotomove is nu gelijk met de bovenkant
van het matras.

Bevestig de lakenklem op de draairol. Eerst het 
midden van de klem aandrukken en daarna de 
beide uiteinden.

Plaats een schone onderlegger over de patiënt.
Plaats een kussen zijwaarts tegen/onder de patiënt.  

Vouw de hoekpunten van het onderlaken terug.
Plaats het teruggeslagen laken strak op de 
Rotomove draairol.

Stap 1

Stap 3 Stap 4

Stap 6Stap 5

Vervolg op achterzijde ->

Positioneer de verticale buis van de Rotomove 
(de lakengeleider) in lijn met bovenkant schouder 
patiënt. Zet daarna de Rotomove op de rem. 

Stap 2

Bekijk
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Plaats een schoon laken over de patiënt. Sla deze
vervolgens aan Rotomove zijde voor de helft terug
zodat je het zicht houd op de patiënt. 

Start het draaien, de patiënt verplaats automatisch
naar de zijkant van het bed en komt langzaam 
gecontroleerd in de kantelpositie terecht. Stop het
draaien bij het bereiken van het kantel moment en
hou de patiënt gecontroleerd zijwaarts. Houd de
vuile onderlegger weg van de Rotomove.

Start met het draaien. Zodra de patiënt uit zichzelf
kantelt stopmet het draaien. 
Begeleid het kantelen naar de buik positie rustig 
en gecontroleerd. 

Haal de Rotomove van de rem. Draai de Rotomove
weg van het bed en neem hierbij het bevuilde laken
en de onderlegger mee. 
Trek het schone onderlaken op zijn plek en maak
deze zijde van het bed op.  

Sla het op de patiënt gelegde schone laken terug 
en maak het bed voor de helft op. Controleer de 
positie van de schone onderlegger en het kussen.
Pas de positie aan indien nodig.

Stap 7

Stap 9 Stap 10

Stap 12

<- Begin op voorzijde

Draai het onder en bovenlaken in elkaar op. Stop 
de opgerolde lakens tegen/onder de patiënt klem.

Stap 8

Stap 11

Beoordeel de 
Rotomove online:


