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Hyppig mobilisering med naturligt bevægemønster. 

Mobilizer® Medior er et nyt og banebrydende mobiliseringsleje, som kan tilbyde en helt 
unik mulighed for genoptræning, også i forhold til neurologiske patienter. 

Mobiliseringslejet er drevet af kraftige batterier og en let brugerflade på fjern-
betjeningen. Lejet tilskynder til hyppigere mobilisering. 

Mobiliseringslejet kan tilføres neurologiske sensorer, som giver vibrationsterapi. Den 
foreliggende evidens om udbyttet ved anvendelsen af denne behandlingsform er 
massiv.  

Banebrydende er ligeledes den nøjagtige dataopsamling/registrering af hændelserne i 
forbindelse med mobiliserings-øvelserne. Dette tilsikrer korrekt og helt nøjagtig registrering 
af alle bevægelser og belastninger.  
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https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=62812&art0=113803&nart=1


Produktegenskaber: 
• Mobilizer® Medior gør bevægelsen fra liggende til siddende, og videre til en stå position behagelig 

og naturlig i glidende rolige bevægelser. 
• Dette velkendte bevægelsesmønster giver patienten en følelse af sikkerhed og tryghed.  
• Det positionsuafhængige højdejusterings-system sikrer en ergonomisk arbejdsproces og et positivt 

psykologisk aspekt for patienten ved at være i øjenhøjde med plejeren.  
• Det viskoelastiske betræk aflaster tryk og beskytter huden. Det er udfærdiget af kunstlæderet Skai®, 

der er af høj kvalitet, let at rengøre og tåler desinficering.  
• De svingbare armlæn giver en uhindret patientflytning til eller fra lejet, selv når ryglænet er i vinklet 

position. 
• Ved at anvende den højdejustérbare fodhviler kan lejet let indstilles til patientens højde. 
• Når lejet eleveres, udsættes patienten ikke for shear. 

Tilbehørsmuligheder: 
• Fastspændingssystem: Bælte til læg, ben, hofte og bryst. 
• Udstyr til plejepersonalet: Bord – også med blød polstring, dropstativ. 
• Terapiudstyr: Bordadapter til stående position, bredt håndgreb, fastholdelsesstrop. 
 

 

 

 

Findes i følgende farver: 

 

 

Produktspecifikationer: 
Stå position1 90° + 
Længde – i liggende position 190 cm 
Højde – sidde/liggende position 66-89 cm 
Sædebredde 57 cm 
Sædedybde 50 cm 
Position med hoved nedad < -10° 
Hjul Ø 150 mm. 
Egenvægt Ca. 125 kg 
Max. tilladt patientvægt2 250 kg 
Batteri specifikationer (separat batterioplader medfølger) 24 V, 4,5 Ah 
 
1 Kombination af alle justeringsmuligheder 
2 Afhængigt af det valgte ekstra tilbehør 
 
 
Se produktvideo her 
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Lindevej 2 – DK-4200 Slagelse – Tel. +45 58 55 10 99 – CVR/VAT 34 57 88 85 -   KONTAKT 

 

https://video.wixstatic.com/video/e0533e_59b21839f65643feac7e9d3eb691dfb3/1080p/mp4/file.mp4
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=62812&art0=113803&nart=1
https://www.carepartner.dk/kontakt-salg

