
Mobilyzer™
Optimal stabilitet och 
säkerhet för patienten.
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Mobilyzer ersätter infusionsstången 
och infusionsstället. De unika 
funktionerna gör att Mobilyzer 
erbjuder det bästa av två världar. 
Genom att kombinera Mobilyzer 
med olika tillbehör kan du tillgodose 
behoven hos olika patienter på olika 
avdelningar.

Mobilyzer
Mobilyzer bidrar till patientens rehabilitering och ger patienten stöd 
när patienten reser sig upp, går och sitter med Mobilyzer. Patienten 
får stöd under gång. Mobilyzer erbjuder stabilitet och säkerhet.

"Vi ser tydligt en ny kategori av patienter som 
tidigare var sängliggande använda offentliga 
utrymmen. Patienterna känner sig trygga och 
tar initiativ snabbare med Mobilyzer." 
Arjan van de Voorde,
Grundare TechniCare
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Rehabilitering och 
mobilisering
En omfattande problemanalys har visat att 
de vanliga infusionsstängerna inte möter 
den nuvarande vårdstandarden. En produkt 
ska bidra till att förbättra vården.

Mobilyzer erbjuder fördelarna hos både 
infusionsstänger och gånghjälpmedel. Tack 
vare basens och styrets form får patienten 
optimal stabilitet och stöd, vilket ger 
snabbare rehabilitering.

TechniCare erbjuder olika modeller av 
Mobilyzers. Patienter på olika avdelningar 
kräver olika typer av vård, vilket innebär att 
de också behöver olika typer av Mobilyzers. 
Med det här sortimentet kan vi erbjuda rätt 
Mobilyzer alla typer av patienter. Detta gör 
Mobilyzer lämplig för patienter från urologi 
till öppenvård och från rehabilitering till 
hematologi.

Den femhjuliga basen gör det enkelt 
för patienten att ta sig över hiss- och 
golvtrösklar utan problem.
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Mobilyzer Standard

Mobilyzer har en form som gör att den 
kan användas som infusionsstång och 
som gånghjälpmedel, med möjlighet att 
fästa olika (infusions)påsar och upp till 
tre pumpar.

Mobilyzer Standard är en liten, elegant 
Mobilyzer. Den har samma unika 
egenskaper som Mobilyzer, fem hjul, 
en stabil bas och en höj- och sänkbar 
infusionsstång, och är en mindre 
modell. Mobilyzer Standard är lämplig 
för att ersätta för era nuvarande 
infusionsstänger. Mobilyzer Standard 
tar mindre plats och är utformad för att 
förebygga infektioner.

Mått

Bredd: 50 cm

Längd: 50 cm

Höjd: 175 - 200 cm

Implementering

Ram i rostfritt stål (elektropolerad)

Lastkapacitet

• Handtag 35 kg

• Infusionsstång 50 kg

• Infusionskrok 10 kg per krok

• Underrede 100 kg

Unika egenskaper

 Stapelbarhet

 Utrustad med fem hjul: ojämna områden på 

golvet eller i hissen kan passeras säkert.

Enkel att rengöra

Fast handtag

Fungerar i många miljöer
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Mobilyzer Premium

Mått

Bredd: 58 cm

Längd: 57 cm

Höjd exkl. infusion: 112 cm

Infusionsstångens höjd: 65 - 85 cm

Implementering

Ram i rostfritt stål (elektropolerad)

Lastkapacitet

• Handtag 50 kg

• Infusionsstång 70 kg

• Infusionskrok per krok 15 kg

• Underrede 120 kg

Unika egenskaper

 Stapelbarhet

Avtagbar (höjdjusterbar infusionsslang, valfritt 

antal krokar)

Möjlighet att fästa olika tillbehör

 Utrustad med fem hjul: ojämna områden på 

golvet eller i hissen kan passeras säkert.

Justerbart handtag

Oval stång (stabilt handtag, roterar inte)

Fungerar i olika miljöer på hela sjukhuset

Mobilyzer Premium-modellen uppfyller 
behoven hos en vanlig patient. Därför 
är Mobilyzer Premium, tillsammans med 
Mobilyzer Standard, den modell du ska 
köpa som ersättning för dina nuvarande 
infusionsstänger.

Mobilyzer Premium används på många 
avdelningar, till exempel inom kardiologi, 
ortopedi och kirurgi. Fördelen med 
Mobilyzer Premium är att investeringen 
ofta är billigare än en vanlig infusionspol 
med stjärnbas. Infusionsslangen är 
avtagbar från Mobilyzer, så att den kan 
fästas direkt på sängen, vilket 
sparar värdefull tid för 
vårdpersonalen.

6  |  Mobilyzer™ - Optimal stabilitet och säkerhet för patienten. 



Modellen Mobilyzer Excellent uppfyller 
behoven hos den rehabiliterande patienten. 
Mobilyzer Excellent används ofta inom 
rehabilitering, fysioterapi, onkologi, neurologi 
och reumatologi, nefrologi och respiratoriska 
avdelningar. På dessa avdelningar har 
många patienter ofta olika infusioner och 
infusionspumpar med sig, vilket skapar ett 
behov av maximal stabilitet.

Mobilyzer ökar patientens självständighet. 
Mobilyzer ger patienten stöd när han 
eller hon står och går, vilket snabbar på 
patientens rehabilitering.

Mobilyzer Excellent

Unika egenskaper

Stapelbarhet

Maximal stabilitet (bred bas)

Uppmuntrar självständighet 

Rehabiliteringsstöd

Justerbar (höjd) infusionsstång, alternativ för 

antal krokar

Alla tillbehör kan monteras

Utrustad med fem hjul: ojämna områden i golv 

eller hissar är säkra att passera 

Brett justerbart handtag med enkelt klicksystem 

Oval stång (robust, handtaget roterar inte)

Kan användas på intensivvårdsavdelningar

Mått

Bredd: 65 cm

Längd: 67 cm

Höjd exkl. infusion: 112 cm

Infusionsstångens höjd: 65 - 85 cm

Implementering 

Ram i rostfritt stål (elektropolerad)

Lastkapacitet

• Handtag 120 kg

• Infusionsstång 70 kg

• Infusionskrok per krok 15 kg

• Underrede 150 kg
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Motor

40mm per sekund

Max. kapacitet 15 lg

Unika egenskaper

 Elektriskt justerbar infusionsstång 

 Välj antal krokar

 Utrustad med fem hjul: ojämna områden på 

golvet eller i hissen kan passeras säkert.

 Justerbart handtag

 Oval stång

Mobilyzer Electric
Mobilyzer Electric är optimal för 
urologi- och dialysavdelningar, där 
vårdpersonalen måste byta dussintals 
(tunga) infusionspåsar som väger 
3, ibland upp till 5 kilo varje skift. 
Eftersom sjuksköterskorna arbetar över 
sin kapacitet leder detta till axel- och 
ryggproblem.

Mobilyzer Electric har en unik elektriskt 
justerbar infusionsstång. Du kan enkelt 
och lätt justera infusionsstången 
upp till 50, mellan 165 cm - 215 cm. 
Det innebär att vårdpersonalen inte 
längre behöver acceptera 
belastningar som ligger 
utanför deras kapacitet. 
Infusionsstången 
och de tunga 
infusionspåsarna 
kan i stället enkelt 
justeras elektriskt i 
höjdled.

Mått

Bredd: 58 cm

Längd:  57 cm

Höjd exkl. infusion: 112 cm

Infusionsstångens höjd: 65 - 85 cm

Implementering

Ram i rostfritt stål (elektropolerad)

Lastkapacitet

• Handtag 50 kg

• Infusionsstång 70 kg

• Infusionskrok per krok 15 kg

• Underrede 120 kg
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Infusionsstången är höjdjusterbar 
med en hastighet på 40 mm per 
sekund. Den maximala kapaciteten för 
infusionsslangen är 15 kg.

Mobilyzer Electric är en robust Mobilyzer 
som är monterad på Mobilyzer 
Premium-ramen, vilket innebär att 
den kan utrustas med en pump och 
cylinderhållare.

Mobilyzers unika ram och bas gör att den 
verkligen skiljer sig från mängden. Den 
femhjuliga basen ger patienten maximal 
stabilitet. Detta innebär att övergångarna 
mellan hiss och golv lätt kan korsas 
utan besvär för patienten. Handtaget 
kan enkelt justeras i höjdled, så att även 
barn kan använda Mobilyzer. Din patient 
är garanterad en säker och bekväm 
promenad!

"Med Mobilyzer 
Electric kan vi 
förebygga axel- 
och ryggproblem." 
Sjukhus i Assen

9



Tillbehör
Genom att kombinera Mobilyzer med olika tillbehör kan du tillgodose 
behoven hos olika patienter.

Infusionsstång med 

cirkulära krokar

3 krokar

4 krokar

5 krokar

Höjdjusterbar infusionsstång 

med runda krokar

3 krokar

4 krokar

5 krokar

Infusionsstång med främre krokar

5 krokar

Glidkrok duo

Ø 30 mm

Cylinderhållare

Ø 105 mm

Ø 122 mm

Cylinderhållare med bur

Ø 105 mm

Ø 122 mm

Cylinderhållare för pumphållare

Ø 105 mm

Ø 122 mm

Cylinderhållare med bur för 

pumphållare

Ø 105 mm

Ø 122 mm

Pumphållare

Ø 30 mm

Fäste för pumphållare

Ø 30 mm

DIN-skena för pumphållare

Hållare för kateterpåse 

2 krokar

Kopplingskrok för säng

Kontaktuttag

Flera alternativ

Hjuluppsättning

5 hjul, 

2 med broms

TEZ01-01-101

TEZ01-01-102

TEZ01-01-103

TEZ01-01-116

TEZ01-01-118

TEZ01-01-117

TEZ01-01-109

TEZ01-01-106

TEZ01-01-201

TEZ01-01-202

TEZ01-01-203

Z01-01-206

TEZ01-01-204

TEZ01-01-205

TEZ01-01-207

TEZ01-01-208

TEZ01-01-105

TEZ01-01-108

TEZ01-01-119

TEZ01-01-303

TEZ01-01-315

TEZ01-01-306

10  |  Mobilyzer™ - Optimal stabilitet och säkerhet för patienten. 



INNOVATION AWARD
Vinnare

INNOVATION TOP 100
Vinnare

AUDIENCE AWARD
Vinnare

CE-märkning
Det kompletta Mobilyzer-konceptet erbjuder 
CE-märkning i enlighet med klass I⇥ direktivet
om testning av medicintekniska produkter.

Bakgrund
Mobilyzer-konceptet utvecklades i samarbete med en rad olika sjukhus. Idén uppstod 
när TechniCare bevittnade en fallolycka med en infusionsstång. Därefter inledde 
TechniCare en riskanalys och har gjort en stor mängd forskning om MIP-rapporter och 
antalet fallolyckor som inträffar varje år. Resultatet av undersökningarna visade att 
många fall orsakas av instabila anordningar.
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Förbättra sjukvården

TechniCares ambition är att förbättra vården 

genom teknisk innovation. TechniCare erbjuder 

högkvalitativa produkter som utvecklas i samarbete 

med slutanvändaren. Vi är ett nederländskt företag 

med egna utvecklings- och produktionsanläggningar. 

För mer information, besök www.technicare.nl

Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk
Nederländerna

T +31 (0)85 087 04 21
info@technicare.nl

www.technicare.nl

Skiffervägen 2G
443 61 Stenkullen
Sverige

Box 3100 • 443 03 Lerum
Växel: 031-730 58 00
E-mail:info@salubrious.se
Hemsida: www.salubrious.se




