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• Om de patiënt hogerop in bed te  plaatsen legt u het rollaken zo neer dat de opening naar u toe wijst of 
naar de zijkant van het bed wijst.

• Wilt u de patiënt omrollen, leg dan het rollaken zo neer dat de opening naar het hoofdkussen wijst.
• De romp van de cliënt moet zoveel mogelijk op het rollaken liggen. 

Hogerop in bed
• Buig de benen van de patiënt zodat de voeten plat op de matras komen.
• Verplaats nu de patiënt omhoog door na elkaar de rechter en de linker bovenhoek omhoog te trekken.
• Het glijlaken moet in principe onder de patiënt vandaan gehaald worden. Als het glijlaken toch onder de 

patiënt blijft liggen (omdat verwijderen bijvoorbeeld te belastend voor de patiënt is), moet het bed zo 
versteld worden dat de patiënt niet weer onderuit glijdt.

• Het rollaken kunt u onder de patiënt weghalen door de onderste laag in verschillende richtingen naar u 
toe te trekken. 

Omrollen in bed
• Zorg ervoor dat het bedhek aan de andere kant van het bed omhoog staat om te voorkomen dat de pati-

ent uit bed valt. De patiënt voelt zich zo ook veiliger.
• Trek het glijlaken omhoog naar u toe. De patiënt zal nu omrollen.
• Het rollaken kunt u onder de patiënt weghalen door de onderste laag in verschillende richtingen naar u 

toe te trekken. 

Gebruikersinstructie

• Reinig het hulpmiddel met een zachte doek en een mild reinigingsmiddel (bijvoorbeeld allesreiniger of 
afwasmiddel). Gebruik geen schuurmiddel op dit product.

• Rollakens en glijlakens kunnen gewassen worden op 60 graden. Het gebruik van de droger wordt 
afgeraden.

Onderhoud

Retourneren 
Wanneer u het uitleenproduct niet meer nodig heeft, dient u het schoon te retourneren.

• Deze hulpmiddelen mogen alleen gebruikt worden voor het verplaatsen van een patiënt op bed. Ze 
mogen niet gebruikt worden voor de verplaatsing naar een (rol)stoel of dergelijke vanwege een te groot 
risico op valincidenten.

• Als het rollaken niet verwijderd wordt maar onder de patiënt blijft liggen is er een risico op ongewild 
verschuiven en bij het uit bed gaan op valrisico.

Veiligheid

Bel ons voor hulp 
Heeft u nog vragen over het hulpmiddel, belt u ons gerust op 088-2080 200. Wij staan voor u klaar .
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