
A sua casa - a sua vida!
L I B E R D A D E ,  M O B I L I D A D E  E  D I G N I D A D E



A RotoBed® tem como objetivo 
fornecer as camas mais úteis do 
mundo. Uma RotoBed® garante 
menos dores, maior mobilidade, 
mais dignidade e uma maior 
qualidade de vida.

Suportando um peso de utilizador até 190 kg, e 
baixando até uns incríveis 32 cm, as nossas camas 
são adequadas para utilizadores de diferentes 
alturas ou peso, mesmo com excesso de peso.

Com uma RotoBed® rotativa, necessita de menos 
de um minuto e de tocar num único botão para 
passar da posição deitada para a posição de pé. 
Trata-se de uma boa tecnologia de bem-estar.
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Hans 
Sandgren 
Jakobsen

A RotoBed® ganhou vários prémios de design, incluindo o prestigioso IF 
Design Award e o European Product Design Award. 

O design harmonioso é criado pelo designer de mobiliário dinamarquês 
Hans Sandgren Jakobsen. Hans Sandgren Jakobsen trabalha com base no 
design escandinavo a partir do seu estúdio no porto de Grenaa, com vista 
para o mar e o céu. 

Inovação, estética e funcionalidade são as três palavras-chave que o próprio 
Hans Sandgren Jakobsen mais enfatiza durante o processo de conceção. 

Elas enquadram-se plenamente no conceito da RotoBed® e no nosso 
desejo de oferecer camas de cuidados de saúde que aumentem a qualidade 
de vida do utilizador e, ao mesmo tempo, se integrem harmoniosamente na 
restante mobília da casa. 

Hans Sandgren Jakobsen recebeu inúmeros prémios e galardões pelo seu 
trabalho, incluindo o Red Dot Design Award, o IF Design Award Gold, o 
Formland Prize e, mais recentemente, pela RotoBed®, o IF Design Award 
2019, o European Product Design Award 2020 e o SIT Furniture Award 2020. 
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RotoBed®Change a cama com 
rotação automática

Com uma RotoBed®, as pessoas com dificuldade  
em se deitar e se levantar da cama conseguem agora 
fazê-lo com menor esforço físico.

Basta um único toque no telecomando para elevar  
a cama até à posição de cadeira e rodá-la para outra 
direção, no quarto.

Tal facilita tanto a saída como a potencial transição 
para uma cadeira de rodas ou um auxiliar de eleva-
ção. 

Telecomando simples e abrangente. 

Para além da função de rotação, também a altura, o 
encosto para as costas e o elevador de pernas são 
ajustados com o telecomando.

O mecanismo de rotação é suave, silencioso e muito 
confortável para o utilizador.

O estrado da cama tem 4 secções e proporciona um 
ótimo apoio. 

Vários inquéritos sobre tecnologias de bem-estar 
mostraram que uma RotoBed® melhora o nível de 
autossuficiência, mobilidade e qualidade de vida do 
utilizador.

07



...e a RotoBed®Change – um bonito parRotoBed®Classic...  

A RotoBed®Classic é uma cama funcional 
harmoniosamente concebida com uma opção 
incorporada de atualização para uma 
RotoBed®Change rotativa.

A RotoBed®Classic tem regulação elétrica do 
encosto para as costas e do elevador de pernas, 
assegurando posições confortáveis na cama. 

Além disso, permite regular a altura. A base da 
cama pode ser deslocada entre 32 cm e 72 cm 

acima do chão. É uma função muito benéfica para 
pessoas com dores ou com mobilidade limitada ao 
deitar e levantar da cama.

Se as necessidades do utilizador mudarem, a 
RotoBed®Classic pode ser atualizada para uma 
função de rotação, o que a transforma numa 
RotoBed®Change.

Quando uma das pessoas do casal tem limitações 
físicas, uma cama funcional pode ser crucial para a 
manutenção da mobilidade. No entanto, a maioria 
dos casais deseja dormir lado a lado, em camas 
semelhantes. Nestes casos, a combinação de uma 
RotoBed®Classic com uma RotoBed®Change é a 
solução perfeita.

As camas têm o mesmo desenho elegante e ambas 
têm regulação em altura, bem como encosto para 
as costas, elevador de pernas e elevador de pés 
ajustáveis. A RotoBed®Change tem ainda uma 
função de rotação – e, caso as necessidades do 
parceiro mudem, a RotoBed®Classic pode ser 
atualizada para cama rotativa. 
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A RotoBed® tornou o Hans 
autossuficiente

Hans Villadsen, 77 anos de idade, Solroed, Dinamarca. 
Sofre de PSP (Parkinson atípico). A sua mulher, Else, 
afirma:

Há dois anos, o Hans tinha tanta dificuldade em controlar os 
movimentos que caía frequentemente quando tentava sair da 
cama. Ele não conseguia tirar as suas próprias pernas da cama 
e tornou-se demasiado difícil para mim ajudá-lo sozinha. Ele 
pesa quase o dobro de mim.
A autarquia sugeriu a utilização de uma RotoBed®. Desconhe-
cíamos a existência de tal coisa, mas parecia um sonho e fez 
realmente a diferença a partir do momento em que começá-
mos a usá-la. O Hans ainda precisa de alguma orientação. Por 
exemplo, eu digo-lhe para mover um pouco o pé direito para a 
frente; mas tirando isso, ele consegue fazer toda a operação 
sozinho.
Não consigo imaginar o Hans a ter de ser içado para entrar e 
sair da cama. Pendurado ali e... é desconfortável, indigno. 
Quero que mantenha a mobilidade que lhe resta, ainda assim, 
durante o máximo de tempo possível. Ele pode fazê-lo com a 
RotoBed®.
Foi um alívio físico para mim quando recebemos a cama. Mas 
foi muito mais importante para o Hans. Como motorista de 
ambulância, ajudou outras pessoas durante toda a sua vida. 
De repente, também ele passou a precisar de ajuda, e isso 
custou-lhe muito. Os seus olhos voltaram a brilhar quando se 
tornou novamente autossuficiente graças à RotoBed®. 

Agora, o Josef pode sair para 
apanhar um pouco de ar fresco

Josef Ribi, 89 anos de idade. Székesfehérvár, Hungria. 
Sofre da doença de Parkinson. O seu filho Peter explica: 

O meu pai trabalhou arduamente durante toda a vida adulta. 
Ele é forte e sobreviveu tanto ao cancro como a um ataque 
cardíaco. Porém, há 9 anos foi diagnosticado com doença de 
Parkinson e tem vindo a perder gradualmente o controlo dos 
movimentos. Ao mesmo tempo, torna-se cada vez mais difícil 
para a minha mãe ajudá-lo, pois ela própria tem uma saúde 
precária. 
Custa-me ver o meu pai tornar-se cada vez menos autossufi-
ciente. É uma grande mudança para ele – foi sempre um 
homem muito ativo e passou a estar praticamente limitado ao 
seu apartamento.
Há dois anos, era quase impossível conseguir sair da cama. 
Por coincidência, vi um vídeo no Facebook apresentando a 
RotoBed®. Percebi que esta cama podia ser uma grande ajuda 
para os meus pais, e o meu pai estava ansioso por experimen-
tá-la. 
Hoje, a RotoBed® ajuda o Josef a entrar e sair da cama todos 
os dias e permite-lhe gastar a sua energia nos passeios até ao 
pequeno quintal, onde adora observar as aves. Não me 
arrependo nada de ter gasto dinheiro na RotoBed®. Sem ela, 
seria quase impossível o meu pai sair da cama. Ele está tão feliz 
e diz-me muitas vezes quão grato está por lhe ter arranjado 
uma RotoBed®. Esta cama é simplesmente fantástica. 

RotoBed® 

Testemunhos

A minha mulher tem menos 
dores e mais dignidade 

Nadal Antonioni, Flórida, EUA. A sua mulher, Dora, ficou 
parcialmente paralisada depois de várias cirurgias e 
uma fusão vertebral. 

A Dora costumava ter uma cama de hospital simples e fazíamos 
um grande esforço para tirá-la da cama para as refeições, para 
ir à casa de banho ou às consultas médicas. Temos dois 
cuidadores que são muito competentes nas técnicas de 
movimentação, mas continuava a ser necessário muito esforço 
físico e cuidado para tirá-la da cama sem a magoar. 
Não conseguíamos encontrar uma cama que resolvesse estes 
problemas até que, felizmente, encontrámos a RotoBed® 
através da Internet. 
A caraterística rotativa é única; não encontrámos algo semel–
hante em nenhuma cama, é fantástica. Torna a tarefa de ajudar 
a minha mulher a sair da cama muito mais fácil e segura, e os 
cuidadores estão muito felizes, uma vez que não exige esforço 
físico significativo. Além disso, os cuidadores têm muito mais 
facilidade em lavá-la e cuidar dela, graças à possibilidade de 
subir e descer a cama. 
A minha mulher está agora muito mais confortável e pode viver 
uma vida com menos dores e mais dignidade, e os cuidadores 
estão felizes. Temos vários profissionais de saúde que vêm 
tratar da minha mulher e todos dizem nunca ter visto uma cama 
como esta, tão elegante e bem desenhada.
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A RotoBed®Home é uma peça de mobiliário 
harmoniosamente concebida. Pode personalizar a 
sua cama de acordo com os seus próprios desejos 

em termos de altura de saída, cor e modelos de 
cabeceira e peseira. 

Altura de saída

RotoBed®Home

40-43 cm 44-47 cm 48-51 cm 52-59 cm

Low-Low Low-High High-High

Pode personalizar a sua RotoBed® escolhendo 
entre as 10 cores diferentes do tecido que reveste 
as cabeceiras da cama. Os têxteis são produzidos 
pela empresa Dinamarquesa Kvadrat, com foco na 
sustentabilidade e que detém um grande número 
de certificados ambientais na UE e a nível mundial.
Kvadrat  criou tecidos  exclusivos para a  RotoBed®  

100% obtidos da reciclagem de  garrafas de plástico.
Os tecidos são suaves e com muito bom acabamen-
to, duráveis e laváveis. Adicionalmente aos tecidos é 
possível escolher a exclusiva coleção “Stripes” 
(Riscas) em pura lã com o design de Paul Smith ou 
em alternativa optar pelo cabedal preto pespontado 
a branco. 

A cabeceira e a peseira da RotoBed®Home estão 
disponíveis em duas variantes: A variante baixa é 
feita de metal moldado, coberto com cabedal ou 
têxteis removíveis. 

A variante alta inclui o folheado de carvalho 
dobrado, combinado com cabedal ou têxteis 
fixos. A escolha é sua; cada combinação tem a 
sua própria expressão.

Cabeceiras e peseiras

Cores

Couro Preto
Vermelho 

Rubi

Marfim Esmeralda Petróleo
Vermelho 

Tinto
Cinzento 

Pedra
Ébano

Caril AntraciteLaranja Riscas

A RotoBed®Home adapta-se a diferentes alturas dos 
utilizadores. Se medir a altura das suas pernas, da 
sola do pé à concavidade do seu joelho, encontra uma 
das quatro alturas de saída que melhor lhe serve. 

Em seguida, é possível alterar a altura de saída  
movendo alguns parafusos. A cama também está 
equipada com parafusos de ajuste para regular a 
altura de saída com precisão. 
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Telecomando simples e abrangente

Com o telecomando da RotoBed®, é 
muito fácil ajustar o encosto para as 
costas, o elevador de pernas, a altura de 
saída e a posição durante a rotação.

É muito fácil de usar, graças ao reduzido 
número de teclas intuitivas do 
telecomando. Os dois botões “Posição 
de Cadeira” e “Posição de Dormir” 
controlam todo o ciclo de rotação da 
cama.

O telecomando também permite 
guardar os seus ajustes favoritos de 
inclinação do encosto para as costas, 
altura de saída, bem como da saída 
oblíqua ou perpendicular.

NB: O modelo RotoBed®Home não tem ajuste de 
altura. Tirando isso, o controle remoto é o mesmo.

Telecomando sem fios com um design único

Telecomando exclusivo e prático. Todos os 
botões e funções podem ser operados com uma 
mão, e a navegação é simples e intuitiva. 

O visor ajusta automaticamente o brilho ao 
ambiente circundante. Disponibiliza hora e data, 
lanterna e 6 línguas opcionais. 

O ciclo de rotação da cama é controlado 
premindo uma única tecla.

Também permite guardar os seus ajustes 
favoritos de inclinação do encosto para as 
costas, bem como da saída oblíqua ou 
perpendicular. 

É fornecido com um estojo de cabedal 
especialmente desenhado; pode fixá-lo na  
guarda lateral da cama. 

Subir o encosto 

das costas

Descer o encosto 

das costas 

Subir a altura da cama Descer a altura da cama

PROGRAMA: 
Posição de cadeira

PROGRAMA: 
Posição de dormir

Subir o elevador 

de pernas

Descer o elevador 

de pernas

15



 

Tecnologia de bem estar 
cuidando do clima
No parque mesmo à saída do nosso escritório, os 
colaboradores da RotoBed® podem observar 
cisnes e guarda-rios nos seus rituais de 
acasalamento. Estes belos animais lembram-nos 
diariamente da nossa responsabilidade de proteger 
o ambiente e a natureza. 

A RotoBed® esforça-se por utilizar materiais 
duradouros que sejam sustentáveis e reutilizáveis.  
Os nossos tecidos são produzidos pela empresa 

dinamarquesa Kvadrat, que trabalha 
intencionalmente com sustentabilidade e 
conseguiu uma vasta gama de certificados 
ambientais na UE e a nível mundial.  

A Kvadrat visa a neutralidade carbónica e efetua 
análises do ciclo de vida dos seus produtos. 

As nossas camas são embaladas e paletizadas 
utilizando-se materiais recicláveis e degradáveis.

RotoBed®Light Package 
- uma solução brilhante

Com uma invenção nova e patenteada, os utilizadores de uma RotoBed® podem sair da 
cama em segurança também durante a noite. Quando a RotoBed® roda para a posição de 
saída, os dois projetores suaves existentes sob a cama acendem-se, assim como uma 
lâmpada externa à sua escolha. Talvez queira que seja a lâmpada da sua casa de banho?

Quando a cama é rodada de novo para a posição de dormir, tanto os projetores como a 
lâmpada externa apagam-se. Este sistema de luz único foi desenvolvido em cooperação com 
a LINAK. A lâmpada externa está simplesmente ligada ao sistema através de uma ficha. 
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Prevenção documentada das úlceras de pressão

RotoBed®SafeSleep – o colchão de luxo 
Colchão de qualidade com 4 camadas, combinando conforto  
e uma ótima distribuição da pressão. A RotoBed®SafeSleep 
permite prevenir e cuidar úlceras de pressão nas fases 1 a 3. 
Cada uma das 4 camadas têm caraterísticas que aumentam  
a flexibilidade e o fluxo de ar, reduzindo o efeito de cisalha-
mento. Naturalmente produzido sem CFC e com certificado 
CertiPur e Oekotex-100. 
Peso recomendado do utilizador: 40 kg – 120 kg.

RotoBed® RoHo® – colchão de proteção na posição de 
decúbito
Colchão de qualidade com 2 camadas, feito à medida para a 
RotoBed®, com proteção e cuidado na posição de decúbito 
em todas as fases. As células de ar são feitas de neopreno 
macio e flexível. As células interligadas proporcionam uma 
grande superfície de contacto e uma baixa pressão constante, 
tanto sobre a pele como sobre os tecidos mais profundos. O 
colchão não requer a utilização de uma bomba elétrica. Tal 
facilita a transferência e poupa o utilizador e o pessoal de 
ruídos desagradáveis, vibrações e calor. 
Peso recomendado do utilizador: 40 kg – 190 kg.

RotoBed®BariaSleep – o colchão bariátrico 
Colchão de qualidade com 4 camadas de espuma, 
especialmente concebido para distribuir o peso corporal de 
maneira uniforme, evitar pontos de pressão e minimizar o 
cisalhamento horizontal. 

Naturalmente produzido sem CFC e com certificado CertiPur e 
Oekotex-100. 
Peso recomendado do utilizador: 120 kg – 190 kg.

RotoBed®AirSleep – colchão híbrido
As úlceras de decúbito, também conhecidas como 
úlceras de pressão, podem ser muito dolorosas e 
requerem tratamento e cuidados prolongados.  
As úlceras de pressão surgem onde a pele está 
próxima dos ossos, por exemplo, nas costas, anca e 
calcanhar, e são causadas pela pressão prolongada 
exercida contra a pele e os tecidos mais próximos. 

Uma pessoa saudável muda de posição até 30 
vezes numa só noite, mas as pessoas inconscientes, 
paralisadas ou debilitadas são incapazes de o fazer 
e acabam por desenvolver úlceras de pressão na 
ausência de uma prevenção. 

O melhor de 2 mundos 
Um colchão híbrido alia as propriedades de 
distribuição da pressão dos colchões de espuma 
avançados ao alívio periódico da pressão que 
encontramos nos colchões pneumáticos de pressão 
alternada. 

Comece por usar o RotoBed®AirSleep como um 
bom colchão de espuma que distribui a pressão e 
garante um elevado nível de conforto durante o 
sono. Se necessitar da função alternada para o 
alívio total periódico da pressão contra a pele,  
basta ligar a respetiva bomba.
 
 
 
 
 

Quando a função alternada deixar de ser 
necessária, basta desligar a bomba e o colchão 
volta a funcionar como um colchão de distribuição 
de pressão confortável. 

A capacidade de alternar entre as funções estática 
e dinâmica minimiza a necessidade de mudanças 
dispendiosas e morosas de colchões. Essa 
vantagem torna os sistemas híbridos parti-
cularmente adequados para utilização no domicílio, 
em unidades de cuidados paliativos e em 
enfermarias hospitalares com doentes em risco  
de desenvolverem úlceras de pressão.
 
Proteção e prevenção de úlceras de decúbito em 
todas as fases. Sistema alternado muito silencioso 
com 5 anos de garantia. 

Peso do utilizador: de 40 a 190 kg.

TORNOZELO

JOELHO
ANCA

COTOVELOOMBRO
ORELHACALCANHARREGIÃO LOMBAR

COTOVELOOMBROREGIÃO 
OCCIPITAL
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87 cm    /    34,3 in

130 cm    /    51,2 in

20 cm 
8 in

22 cm 
8,7 in
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Technical info 
Modelo RotoBed®Change RotoBed®Classic RotoBed®Home

Altura regulável sim sim não

Limite da altura: 32-72 cm acima do chão 32-72 cm acima do chão 40-59 cm acima do chão

Função de rotação sim não sim 

Peso do utilizador 135 kg 135 kg 190 kg

Largura do colchão 85 / 100 cm 85 / 100 cm 85 / 100 cm

Comprimento do colchão 205 / 215 / 225 cm 205 / 215 / 225 cm 205 / 215 / 225 cm

Indicações de peso

Cabeceira 46 kg 46 kg 22 kg

Peseira 39 kg 39 kg 20 kg

Estrutura 80 kg 80 kg 104 kg

Peso total 165 kg 165 kg 146 kg

Requisitos e normas Todos os modelos são aprovados pela CE e cumprem as mais recentes normas e 
requisitos europeus de acordo com a diretiva 2006/42/EF e ISO EN 12100:2011.
 
Motores e caixa de controlo de qualidade superior, desenvolvidos em cooperação 
com a LINAK de acordo com a norma IPX6W 

A cama RotoBed® pode ser dividida em três partes, 
o que simplifica o transporte e a montagem.
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RotoBed®Upholstery
Estofos para guardas 
laterais em metal; cobrem 
ambas as guardas. Material: 
Tecido de qualidade da 
empresa dinamarquesa 
Kvadrat, feito de plástico 
100% reciclado. Lavável a 
60°C.

RotoBed®LED Lamp
Lâmpada LED elegante. 
Para colocar nos 
suportes incorporados 
na cama, quer no lado 
direito, quer no lado 
esquerdo da cama.

RotoBed®Light Package
Quando a RotoBed®Home 
roda, dois projetores 
suaves existentes sob a 
cama acendem-se, assim 
como uma lâmpada 
externa à sua escolha. 
Quando a cama é rodada 
para a posição inicial, as 
luzes apagam-se. A 
lâmpada externa está 
ligada ao sistema através 
de uma ficha.

RotoBed®Underbed Light
Dois projetores suaves 
acendem-se sempre que a 
RotoBed® for rodada para 
a posição de saída. 
Quando a cama é rodada 
para a posição inicial, as 
luzes apagam-se. 

RotoBed®Bedside Table
Com folheado de 
carvalho. Mesa giratória; 
pode ser montada em 
ambos os lados da cama. 
Diâmetro: 30 cm; altura 
interior: 5 cm. Também 
disponível em preto. 
Design de: Hans 
Sandgren Jakobsen.

RotoBed®Pillow
Almofada em espuma 
termoelástica; largura: 80 
cm.

RotoBed®Pillowcase
Adaptável ao encosto para 
costas, segura a almofada 
durante a rotação.
Malha de algodão macia, 
lavável a 60 °C.

RotoBed®Lifting Pole
Inclui pega com cinto de 
segurança. Para colocar 
nos suportes 
incorporados na cama, 
quer no lado direito, 
quer no lado esquerdo 
da cama.

RotoBed®Sheets
Lençol de algodão 
macio e extensível. 
Conjunto composto por 
lençol para o colchão 
principal e para a 
peseira. Lavável a 60°C. 
Também disponível em 
preto. 

RotoBed®Bedrails, 
guardas laterais curtas, 
metálicas
Fornecem um bom apoio 
nas transferências na 
cama.

RotoBed®Bedrails, 
guardas laterais curtas, 
de folheado de carvalho
Fornecem um bom apoio 
nas transferências na 
cama. Também disponíveis 
em preto.

RotoBed®Bedrails, 
guardas laterais 
longas, metálicas
Fornecem um bom apoio 
ao entrar e sair da cama.

RotoBed®Bedrails,  
guardas laterais 
longas, de folheado de 
carvalho
Fornecem um bom apoio 
ao entrar e sair da cama. 
Também disponíveis em 
preto.

RotoBed®Protection 
Cover
Capa de colchão 
fabricada em material 
suave e extensível. Semi-
impermeável, lavável a 
60°C. A parte de cima 
tem um fecho de correr 
que permite retirá-la 
para lavagem.  

RotoBed®RotoTurn
Sistema de deslizamento 
e viragem com função de 
bloqueio integrada. 
Especialmente adaptado 
a camas rotativas 
RotoBed®.

RotoBed®RotoSlide
Lençol deslizante 
concebido para pessoas 
com dificuldade em 
virarem-se na cama.

RotoBed®RotoSlide 2way
Lençol deslizante que 
facilita as transferências 
laterais na cama. Permite 
deslizar em duas direções. 
Utilizar em conjugação 
com o 
RotoBed®RotoSlide.

RotoBed®RotoLift®

Eleva a RotoBed® até à 
posição vertical, sem 
esforço físico. Para ser 
utilizado em conjugação 
com o RotoBed®Trolley. 
Com marcação CE e 
aprovado pelo Instituto 
Tecnológico 
Dinamarquês.

RotoBed®Trolley
Permite a elevação 
manual da RotoBed® 
para a posição vertical. 
Com marcação CE e 
aprovado pelo Instituto 
Tecnológico 
Dinamarquês.

RotoBed®Battery 
Backup
Bateria de lítio da LINAK. 
Cobre aproximadamente 
10 ciclos sem energia.

Acessórios
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Contacte-nos para saber mais
 
A RotoBed® envia as camas rotativas exclusivas para todo o mundo. 

Valorizamos a alta qualidade e a assistência, e temos uma vasta experiência 
na adaptação de soluções tecnológicas de bem-estar para municípios,  
instituições e particulares. 

As camas rotativas RotoBed® são produzidas com um forte enfoque na  
sustentabilidade e nos materiais recicláveis. 

Não hesite em contactar-nos para uma 
marcação ou mais informações. 

 tlf. +45 75 50 50 25 eller
 info@rotobed.com

 
Veja também:

www.rotobed.com
facebook.com/rotobed

instagram.com/rotobed.international
A RotoBed® acredita no conceito de design de saúde. O 

bom design contribui para uma maior qualidade de vida e 
as nossas camas já ganharam muitos prémios de design 

consagrados.


