
Mobilyzer™
Optimal stabilitet og 
sikkerhet for pasienten
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Mobilyzer er en erstatning for 

tradisjonelle infusjonsstativ. Takket være 

sine unike funksjoner tilbyr Mobilyzer det 

beste fra to verdener. Ved å kombinere 

Mobilyzer med tilbehør kan du møte 

behovene til flere pasienter på ulike 

avdelinger.

Mobilyzer
Mobilyzer bidrar til optimal pasientrehabilitering gjennom 
stabilitet og sikkerhet. Den gir støtte mens man reiser seg, 
går og setter seg ned. 

“Vi ser tydelig en ny kategori av pasienter 
som bruker offentlige rom der de tidligere var 
sengeliggende. Pasienter føler seg trygge og 
tar initiativ raskere med Mobilyzer.” 
Arjan van de Voorde,
Grunnlegger TechniCare

3



Rehabilitering og 
mobilisering
Standard infusjonsstativ passer ikke alltid 
inn i dagens standard for omsorg. Enheten 
skal helst bidra til å forbedre helsen til 
pasienten.

Mobilyzer tilbyr fordelene til både et 
infusjonsstativ og et gåhjelpemiddel. Takket 
være formen på understell og støttehåndtak 
opplever pasienten optimal stabilitet og 
støtte, noe som sikrer raskere rehabilitering.

TechniCare tilbyr ulike modeller av 
Mobilyzeren. Pasienter på ulike avdelinger 
krever forskjellig pleie og utstyr. Med flere 
modeller kan vi tilby den riktige Mobilyzeren 
for alle typer pasienter. Det gjør produktet 
egnet for pasienter fra urologi til poliklinisk 
behandling og fra rehabilitering til 
hematologi.

Understellet har fem hjul, noe som gjør det 
enkelt for pasienten å forsere terskler uten 
problemer.
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Mobilyzer Standard

Formen på Mobilyzer gjør den egnet 
for bruk som både infusjonsstativ og 
ganghjelpemiddel, med mulighet for å 
feste ulike infusjonsposer og opptil tre 
pumper.

Mobilyzer Standard er en liten, 
elegant Mobilyzer. Den tilbyr de unike 
egenskapene til Mobilyzer - fem hjul,  
en stabil base og en høydejusterbar 
infusjonsstativ, og er en av de minste 
modellene. Mobilyzer Standard har 
et lite fotavtrykk og er designet for 
infeksjonsforebygging.

Detaljer

Bredde 50 cm

Lengde  50 cm

Høyde 175 - 200 cm

Teknisk informasjon

Ramme i rustfrlitt stål (elektropolert)

Maks kapasitet: 

• Håndtak 35 kg

• Infussjonsstang 50 kg

• Infusjonskrok 10 kg pr. krok

• Understell  100 kg

Unike egenskaper

 Lett å stable sammen og tar liten plass ved lagring

   Utstyrt med fem hjul, enkelt å forsere hindringer og 

terskler

  Enkel å rengjøre

  Fast håndtak

  Fungerer i mange miljøer
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Mobilyzer Premium

Detaljer

Bredde 58 cm

Lengde 57 cm

Høyde ekskl. infjusjon 112 cm

Høyde infusjonsstang 65 - 85 cm

Teknisk informasjon

Ramme i rustfritt stål (elektropolert)

Maks kapasitet: 

• Håndtak 50 kg

• Infusjonsstang 70 kg

• Infusjonskrok 15 kg pr. krok

• Understell 120 kg

Unike egenskaper 

  Lett å stable sammen og tar liten plass ved lagring

   Avtakbar og høydejusterbar infusjonsstang, flere valg i 

antall kroker

  Flere tilbehørsmuligheter 

    Utstyrt med fem hjul, enkelt å forsere hindringer og 

terskler

  Justerbart håndtak

   Oval og stabil stang som ikke roteter 

  Fungerer i flere ulike avdelinger 

Mobilyzer Premium oppfyller behovene til 
de fleste sykehuspasienter. 

Mobilyzer Premium fungerer på flere 
ulike avdelinger, som kardiologi, ortopedi, 
postoperativ, kirurgi og fødeavdeling. 
Fordelen med Mobilyzer Premium er 
at investeringen ofte er billigere enn 
standard stjernebasert infusjonsstativ. 
Infusjonsstangen kan tas av understellet,  
slik at det kan festes direkte til sengen, 
og dermed sparer helsepersonellet for 
verdifull tid.
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Mobilyzer Excellent passer for pasienter 
under rehabilitering. Mobilyzer Excellent kan 
benyttes innen rehabilitering, fysioterapi, 
onkologi, nevrologi, revmatologi, nefrologiske 
og luftveisavdelinger. På disse avdelingene 
har pasienter ofte med seg ulike infusjoner og 
infusjonspumper, noe som skaper behov for 
maksimal stabilitet.

Mobilyzer gir pasienten frihet. Stativet gir 
pasientene støtte mens de står eller går, noe 
som fremskynder pasientens rehabilitering.

Mobilyzer Excellent

Unike egenskaper 

  Lett å stable sammen og tar liten plass ved lagring

  Stabilt og bredt understell

  Fremmer selvstendighet 

  Perfekt for rehabiliterng

  Avtakbar og høydejusterbar infusjonsstang, flere valg i  

   antall kroker

  Alt av tilbehør kan festes på

     Utstyrt med fem hjul, enkelt å forsere hindringer og terskler 

   Justerbart håndtak med enkelt klikk-system

   Oval og stabil stang som ikke roterer 

Detaljer

Bredde 65 cm

Lengde  67 cm

Høyde ekskl. infusjon 112 cm

Høyde infussjonsstang 65 - 85 cm

Teknisk informasjon 

Ramme i rustfritt stål (elektropolert)

Maks kapasitet: 

• Håndtak 120 kg

• Infusjonsstang 70 kg

• Infusjonskrok 15 kg pr. krok

• Understell 150 kg
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Motor

40mm pr. sekund

Maks kapasitet: 15 kg.

Unike egenskaper

  Elektrisk justerbar infusjonsstang     

  Flere valg av antall kroker 

    Utstyrt med fem hjul, enkelt å forsere 

hindringer og terskler

  Justerbart håndtak

  Oval stang

 

Mobilyzer Electric
Mobilyzer Electric er ideelt for 
urologi- og dialyseavdelingene, hvor 
pleiepersonalet må bytte titalls 
infusjonsposer som veier flere kilo 
hver vakt. Fordi sykepleierne jobber 
over evne, fører dette til skulder- og 
ryggproblemer.

Mobilyzer Electric tilbyr en unik elektrisk 
justerbar infusjonsstang. Du kan enkelt 
justere infusjonsstangen opp 50 cm 
mellom 165 cm - 215 cm. Det betyr at 
pleiepersonalet ikke lenger trenger å ta 
store belastninger som er utenfor deres 
grenser, men infusjonsstangen 
og tunge infusjonsposer 
kan fortsatt enkelt 
justeres elektrisk i 
høyden.

Detaljer

Bredde 58 cm

Lengde  57 cm

Høyde eks. infusjon 112 cm

Høyde infusjonsstang 65 - 85 cm

Teknisk informasjon

Ramme i rustfritt stål (elektropolert)

Maks kapasitet: 

• Håndtak 50 kg

• Infussjonsstang 70 kg

• Infusjonskrok 15 kg pr. krok

• Understell 120 kg

8  |  Mobilyzer™  - Optimal stability and safety for the patient. 



Infusjonsstativet er høydejusterbar med 
en hastighet på 40 mm per sekund. 
Maksimal kapasitet til infusjonsstangen er 
15 kg.

Mobilyzer Electric er en solid Mobilyzer 
som kommer montert på Mobilyzer 
Premium-understellet, noe som betyr 
at den kan utstyres med pumpe og 
sylinderholder.

Den femhjulede basen gir pasienten 
maksimal stabilitet. Dette betyr at heis- og 
gulvoverganger enkelt kan krysses uten 
noen ulempe for pasienten. Håndtaket 
kan enkelt justeres i høyden, slik at selv 
barn kan bruke Mobilyzer. Pasienten din 
er garantert en trygg, komfortabel tur.

“Med Mobilyzer 
Electric forebygger 
vi skulder- og 
ryggproblemer.” 
Sykehus i Assen, Nederland
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Tilbehør
Ved å kombinere Mobilyzer med tilbehør kan du dekke flere pasientbehov.

Infusjonsstang med kroker

3 kroker

4 kroker

5 kroker

Høydejust. infusjonsstang med 

kroker

3 kroker

4 kroker

5 kroker

Infusjonsstang med frontkroker

5 kroker

Høydejusterbare kroker, sett.

Ø 30 mm

Sylinderholder

Ø 105 mm

Ø 122 mm

Sylinderholder med stativ

Ø 105 mm

Ø 122 mm

Sylinderholder for pumpeholder

Ø 105 mm

Ø 122 mm

Sylinderholder med stativ for 

pumpeholder 

Ø 105 mm

Ø 122 mm

Pumpeholder

Ø 30 mm

Brakket for pumpeholder

Ø 30 mm

DIN-list til pumpeholder

Holder til kateterpose 

2 kroker

Koblingskrok for seng 

Stikkontakt

Flere valg

Hjulsett

5 hjul, 

2 bremser

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
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INNOVATION AWARD
Winner

INNOVATION TOP 100
Winner

AUDIENCE AWARD
Winner

CE-Merket
Mobilyzer er CE-merket i samsvar med 
klasse I MDR 2017/ 745.

Historie
 
Mobilyzer-konseptet ble utviklet i samarbeid med en rekke sykehus. Idéen oppsto 
først da TechniCare var vitne til en fallhendelse med et infusjonsstativ. Deretter startet 
TechniCare en risikoanalyse og har gjort en betydelig mengde forskning på MIP-
rapporter og antall fallhendelser som skjer årlig. Resultatet av den forskningen viste at 
mange fall var forårsaket av ustabile enheter.
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Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)180 499 276
info@technicare.nl

www.technicare.nl

Improving Healthcare

TechniCare’s ambition is to improve care by 

providing technical innovation.

TechniCare provides high quality products, 

developed in collaboration with the end user. 

We are a Dutch company with our own development 

and production facilities. For more information, 

visit www.technicare.nl

Leveres i Norge av

PB 249, 1501 Moss
Vanemveien 1, 1599 Moss

T +47 4000 1004
hovedkontor.norge@etac.com

www.etac.no


