
ROPOX MOBILIO BRUSELEJE

”Et mobilt skifte/bruseleje  
med høj komfort”

ET ELEKTRISK SKIFTE/BRUSELEJE DER GIVER PERSONALET OPTIMALE 
ARBEJDSFORHOLD OG BRUGERNE EN TRYG OG RAR OPLEVELSE
Høj komfort og hygiejne for både bruger og plejer
Designet sikrer, at brugeren altid ligger behagligt på lamellerne, og at vandet straks løber ned og væk fra 
karret. Personalet kan nemt rengøre lamellerne og opsamlingskarret efterfølgende. Det er både det mest 
hygiejniske og det mest praktiske.
De vendbare lameller føles bløde, tempererede og rare mod huden. De er svagt nedadbuet på den ene 
side, så brugeren ligger trygt og sikkert, når vedkommende skal bades, og vand og sæbe kan let løbe 
ned i karret og ud. Den anden side buer svagt opad, hvilket gør det nemmere for personalet at vende en 
bruger under omklædning. 

Sikkerhed i fokus 
Højden justeres med en håndbetjening, som giver personalet en sund arbejdsstilling og god adgang til 
lejet. Det gør det også nemmere, når en bruger skal forflyttes over på lejet fra eksempelvis en kørestol. 
Det mobile bruseleje kan leveres med en batteriløsning, så man kan flytte det uden at tænke over, om 
kabler eller ledninger kommer i vejen. Det er også muligt at få lejet med centralbremse, så personalet kan 
låse lejet nemt og hurtigt. Alt i alt er Mobilio bruselejet en fleksibel, behagelig og sikker løsning for både 
brugerne og personalet.

God transportløsning
Højdejusteringen sikrer, at personalet får en god arbejdshøjde, og at der er færre forflytninger, fordi 
man med den mobile version, nemt kan flytte en bruger fra for eksempel soveværelset til baderummet. 
Brugerne vil opleve, at bade- og skiftesituationen bliver en tryg og behagelig oplevelse.



TILBEHØR

ROPOX MOBILIO BRUSELEJE

Rygstøtte
V-nr.: 40-25031

Endegavl
V-nr.: 40-25038

Nakkestøtte
V-nr.: 40-25090

Max. brugervægt: 200 kg iht. ISO 17966:2016  

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark - Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.dk

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: ISO 17966:2016

OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.

inkl. sengeheste
V-nr.: 40-31411

ROPOX MOBILIO BRUSELEJE

MOBILT BRUSELEJE - 146- 210 CM

inkl. sengeheste
V-nr.: 40-31406

inkl. sengeheste
V-nr.: 40-31410

* Lejet højdejusteres nemt med elektrisk håndbetjening.
* Liggefladen er 18 cm kortere end lejets længde.
* Det er muligt at montere endegavle på lejet.
* Hvis det er udstyret med et batteri, kan lejet bruges mens det oplader.

Pude til sengehest
Længde 146 cm         V-nr.: 40-25782
Længde 178 cm, 210 cm V-nr.: 40-25783

Batteri
V-nr.: 40-30762

120 cm 152 cm 152 cm76/86 cm 76/86 cm
76/86 cm

146 cm 178 cm 210 cm

Centralbrems
Længde 146 cm - V-nr.: 40-30753
Længde 178 cm - V-nr.: 40-30760
Længde 210 cm - V-nr.: 40-30763

59
-9

9 
cm

59
-9

9 
cm

59
-9

9 
cm

N
o.

 1
96

22
99

-0
22

1


