Stoel voor transfert patiënt, multifunctioneel

Het transfereren van de patiënt uit het bed, verplaatsen, nuttigen
van een maaltijd aan tafel, …
Deze nieuwe assistent vergemakkelijkt de transfer uit het bed en
omgekeerd en geeft een ideale zitpositie op de zitting voor de
noodzakelijke dagelijkse verplaatsingen van een afhankelijk persoon.
Dit toestel is ideaal te gebruiken in een thuissituatie, zieken of
verzorgingstehuis door een professioneel of particulier van alle
leeftijden (zelfs senioren).

Een uniek concept . Ingenieuze details.
Facilis is ontworpen voor en door de medische professional en
heeft de handeling van opstaan en liggen heruitgevonden.
Facilis maakt het mogelijk om meerdere transferts te maken die het
fysieke als het psychische comfort van de patient aanzienlijk verhoogd maar ook deze van de zorgverstrekker.
Het principe van Facilis bestaat erin om op een zeer eenvoudige
manier de patient uit het bed te helpen. De stoel kan zich door zijn
assymetrische vorm platleggen op het bed door middel van de
neerlegfunctie van de rugleuning. Op die manier kan de zorgverstrekker de patient zijdelinks een kwartdraai rollen op het gecreeërde platform.
Van zodra de rugleuning electronisch wordt rechtgezet kan de
patient comfortabel zitten, naar de douche getransfereerd worden,
een maaltijd nuttigen, zijn familie ontvangen, gebruik maken
van de toiletstoelfunctie (optioneel).

Technische kenmerken:
• Hoogte van de rugleuning: 42,5 cm
• Breedte van de zitting: 45 cm
• Hoogte zitting/bodem: 50-65 cm
• Totale breedte: 59 cm
• Hoogte armsteunen-zittend: 22 cm
• Totale hoogte: 143 cm – 158 cm
• Diameter van de wielen: 7.5cm of 10 cm
• Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg
• Netto gewicht: 60 kg
• Afstandsbediening 4 toetsen
• Remmen: via voet
• Behandeling oppervlak: epoxyverf
• Materiaal zitting, armsteunen en rugleuning:
Vinyl medische klasse, onbrandbaar
• Garantie: 2 jaar
(zie specifieke voorwaarden)
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MOBIMED medical products

specialist in uw zitcomfort

GE II

Florien II

Omega

1. GE II
De GE II is een totaal nieuwe dynamische zetel ontworpen op basis
van bio-mechanische research en ergonomische design principes.
De GE II is een dynamische tilt-zetel met een superieure posterieure
ondersteuning, een uitzonderlijke positionering en een uitmuntend
comfort en drukmanagement.

Algemeen gebruik
• Specialisatie en algemene ziekenhuizen,
• Thuiszorg,
• Huisgebruik,
• Voor degenen met risico op decubitis,
• Voor mensen die langdurig moeten zitten,
• Voor mensen die ondersteuning en hulp bij het
positioneren,
• Voor semi en non ambulante gebruikers.
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Kenmerken en voordelen
• Tilt-in-Space en beensteunverhoging gecontroleerd door
Regulated Motion technology,
• Electrisch aangedreven, of Manuele gasdrukveer,
• Ondersteunende rugleuning,
• Unieke laterale steunen,
• Zitcomfort in zitting en rugzijde bevordelijk voor de drukverdeling,
• Voetsteun met voetplaatpositionering,
• Aanpasbare voetplaat in hoogte en hoek,
• Occupant zitvlaklengte kan op maat worden gemaakt,
• Ademende Dartex-stoffering op alle contactoppervlakken,
• Twee wielopties:
- 100 mm wielen, geremd langs achter,
- 315 mm wielen met rembaar.

2. Florien II
Een dynamisch en zeer mobiel zitsystem, de Florien II zorgt
voor meer onafhankelijkheid door een correcte positionering en
vergemakkelijkt een ondersteunende en comfortabele zitpositie.
Unieke kenmerken zoals een ergonomisch voorgevormde
rugleuning en modern styling maakt van deze zetel een zeer goede
oplossing voor een breed publiek van gebruikers en omgevingen.
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Algemeen gebruik

Kenmerken en voordelen

• Rust en verzorgingstehuizen,
• Algemene verzorging van ouderen,
• Mogelijk tot thuisgebruik,
• Hospices Ziekenhuizen,
• Voor patienten die zijdelijkse
transfers maken,
• Algemene verzorgingspatienten
voor semi en non-ambulante
gebruikers.

• Tilt in Space positionering met slotfunctie,
• Beensteun verhogingsmogelijkheid,
• Armleuingen verwijderbaar voor makkelijke zijdelinkse transfer,
• Drie zitlengte opties: 435mm, 460mm en 485 mm,
• Verstelbare integrale hoofdsteun,
• Voorgevormde ergonomische rugleuning,
• Ergonomische duwhendel,
• 25° negatieve beensteun positionering mogelijk,
• Twee wiel opties: 100mm wielen geremd op achterste wielen en
grote wielen van 315mm met rembaar.

Duo

De Duo familie van multi-positionerings zitsystemen bevat de Duo Major, de Duo
Minor en de Duo Mini. Hun dynamische kenmerken voorzien in een uitmuntende
positionering en orthostatisch management voor de mensen die riskeren om een
onnatuurlijke lichaamshouding te ontwikkelen of het moeilijk hebben om een
middenpositie te behouden en additionele support nodig hebben.

3. OMEGA
Een robuuste, duurzame zetel die krachtige
bewegingen kan weerstaan en toch een veilige en
relaxerende zithouding kan geven.
Een voorgevormde rugleuning en zijkanten in
contouren geven een optimaal comfort en geeft
een goede houding voor activiteiten zoals eten,
relaxeren en slapen wat gestimuleerd wordt door
een unieke combinatie van rug en zittingmanipulatie

Kenmerken en voordelen
• Gecombineerd veermechanisme tussen
leuningverstelling en variabele zithoek,
• Horizontale en verticale voorgevormde rugzitting die
zorgt voor goede stabiliteit,
• Twee rugzithoogtes mogelijk,
• Drie zitbreedtes: 380mm, 430mm en 510mm,
• Drie zitlengte opties: 430mm, 470 en 500mm,
(te specifieren bij fabricatie)
• Supportive Reflexion™ foam beensteun,
• Ergonomisch geplaatste duwhendel,
• Vast metalen frame met modulaire rugleuning, armen zitcomponenten.

Algemeen gebruik
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• Ziekenhuizen en verzorgingstehuizen,
• Thuisgebruik,
• Voor mensen met de ziekte van Huntington
of andere neurologische aandoeningen,
• Voor de algemene verzorger of semi of non
ambulante gebruiker.
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