
Mobilyzer™
Optimale stabiliteit en 
veiligheid voor de patiënt. 



De Mobilyzer is dé vervanging voor 
de infuuspaal en infuusstandaard. 
De Mobilyzer biedt dankzij haar 
unieke eigenschappen het beste van 
twee werelden. Door de Mobilyzer 
te combineren met de diverse 
accessoires kunt u voldoen aan 
de wensen van de verschillende 
patiënten op diverse afdelingen. 

De Mobilyzer
De Mobilyzer draagt bij aan de revalidatie van, en biedt 
ondersteuning aan de patiënt tijdens het opstaan, lopen en 
zitten met de Mobilyzer. De patiënt ondervindt steun tijdens 
het lopen. De Mobilyzer biedt stabiliteit en veiligheid.

“We zien duidelijk een nieuwe categorie 
patiënten gebruik maken van de publieke 
ruimtes, waar ze voorheen bedlegerig waren. 
Patiënten voelen zich geborgen en nemen 
sneller initiatief met de Mobilyzer.” 
Arjan van de Voorde,
Oprichter TechniCare
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Revalidatie en 
mobilisatie
Vanuit een uitgebreide probleemanalyse is 
gebleken dat de standaard infuuspalen niet 
passen en voldoen aan de huidige standaard 
van zorg. Een hulpmiddel dient bij te dragen 
aan de verbetering van de zorg. 

De Mobilyzer biedt de voordelen van een 
infuuspaal en een loophulp. Dankzij de vorm 
van de voet en het stuur ervaart de patiënt 
optimale stabiliteit en ondersteuning, wat 
zorgt voor een snellere revalidatie. 

TechniCare biedt diverse modellen 
Mobilyzers aan. Patiënten op diverse 
afdelingen behoeven andere type zorg en 
daarmee ook andere typen Mobilyzers. Met 
dit assortiment bieden wij voor elk type 
patiënt de juiste Mobilyzer aan. De Mobilyzer 
is hiermee geschikt voor patiënten van 
urologie tot dagverpleging en van revalidatie 
tot hematologie.

Dankzij de voet met vijf wielen kan de 
patiënt eenvoudig lift- en vloerovergangen 
zonder problemen passeren. 

Mobilyzer Standard

Door de vorm van de Mobilyzer is deze 
geschikt te gebruiken als infuuspaal en 
als loophulp, met de mogelijkheid om 
hier diverse (infuus)zakken en max. 3 
pompen aan te bevestigen.

De Mobilyzer Standard is een kleine 
elegante Mobilyzer. Deze biedt de unieke 
kenmerken van de Mobilyzer; vijf wielen, 
een stabiele voet en een in hoogte 
verstelbare infuusbuis en is daarbij een 
kleiner model. De Mobilyzer Standard is 
geschikt als vervanging van uw huidige 
infuuspalen. De Mobilyzer Standard is 
kenmerkend vanwege de kleinere voet en 
de focus op infectiepreventie.  

Afmetingen

Breedte: 50 cm

Lengte:  50 cm

Hoogte: 175 - 200 cm

Uitvoering

RVS Frame (elektrolytisch gepolijst) 

Belastingen:

• Stuur 35 kg

• Infuusbuis 50 kg

• Infuushaak per haak 10 kg

• Onderstel 100 kg

Unieke eigenschappen

  Nestbaarheid 

    Voorzien van vijf wielen: oneffenheden in 

vloer- of liftovergang zijn veilig te passeren. 

  Makkelijk te reinigen

  Vast stuur

  Breed inzetbaar
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Mobilyzer ExcellentMobilyzer Premium

De Mobilyzer Premium is op veel afdelingen 
terug te vinden, zoals op Cardiologie, 
Orthopedie en Chirurgie. Het voordeel van 
de Mobilyzer Premium is dat de investering 
veelal voordeliger is dan de standaard 
stervoet infuuspaal. Daarbij is de infuusbuis 
afneembaar van de Mobilyzer, zodat u 
deze direct aan het bed kunt 
bevestigen. Dit bespaart 
de zorgprofessional  
veel tijd. 

De Mobilyzer vergroot de zelfredzaamheid 
van de patiënt. De Mobilyzer biedt de 
patiënt ondersteuning tijdens het staan 
en lopen waardoor 
de patiënt sneller 
revalideert.

Afmetingen

Breedte: 58 cm

Lengte:  57 cm

Hoogte excl. infuusbuis: 112 cm

Hoogte infuusbuis: 65 - 85 cm

Uitvoering

RVS Frame (elektrolytisch gepolijst) 

Belastingen:

• Stuur 50 kg

• Infuusbuis 70 kg

• Infuushaak per haak 15 kg

• Onderstel 120 kg

Unieke eigenschappen

  Nestbaarheid 

     Afneembare (in hoogte verstelbare infuusbuis, 

keuze in aantal haken

     Mogelijkheid diverse accessoires op te 

bevestigen

     Voorzien van vijf wielen: oneffenheden in 

vloer- of liftovergang zijn veilig te passeren.

  Verstelbaar stuur

  Ovalen buis (stevigheid, niet roteerbaar stuur)

  Ziekenhuis breed inzetbaar

Het model Mobilyzer Premium voorziet in 
de behoefte van de reguliere patiënt. Om 
deze reden is de Mobilyzer Premium samen 
met de Mobilyzer Standard het model om 
aan te schaffen als vervanging van uw 
huidige infuuspalen.

Het model Mobilyzer Excellent voorziet in 
de behoefte van de revaliderende patiënt. 
De Mobilyzer Excellent is veelal te vinden 
op de afdelingen Revalidatie, Fysiotherapie, 
Oncologie, Neurologie, Reumatologie, 
Nefrologie en Longziekten. Op deze afdelingen 
dragen veel patienten veelal diverse infusen 
en infuuspompen bij zich, waardoor de wens 
voor maximale stabiliteit ontstaat. 

Afmetingen

Breedte: 65 cm

Lengte:  67 cm

Hoogte excl. infuusbuis: 112 cm

Hoogte infuusbuis: 65 - 85 cm

Uitvoering

RVS Frame (elektrolytisch gepolijst) 

Belastingen:

• Stuur 120 kg

• Infuusbuis 70 kg

• Infuushaak per haak 15 kg

• Onderstel 150 kg

Unieke eigenschappen

  Nestbaarheid 

  Ultieme stabiliteit (grote voet)

  Bevordert zelfredzaamheid

  Revalidatiehulpmiddel

    Afneembare (in hoogte verstelbare) infuusbuis, 

keuze in aantal haken

   Mogelijkheid alle accessoires op te bevestigen

    Voorzien van vijf wielen: oneffenheden in 

vloer- of liftovergang zijn veilig te passeren

    Groot verstelbaar stuur met eenvoudig 

klikpansysteem 

  Ovalen buis (stevigheid, niet roteerbaar stuur)

  Inzetbaar op ‘zware’ afdelingen
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Afmetingen

Breedte: 58 cm

Lengte:  57 cm

Hoogte excl. infuusbuis: 112 cm

Hoogte infuusbuis: 65 - 85 cm

Uitvoering

RVS Frame (elektrolytisch gepolijst) 

Belastingen

• Stuur 50 kg

• Infuusbuis 70 kg

• Infuushaak per haak 15 kg

• Onderstel 120 kg

Motor

40mm per seconde

Max. capaciteit 15 lg

Unieke eigenschappen

  Elektrisch verstelbare infuusbuis 

  Keuze in aantal haken

    Voorzien van vijf wielen: oneffenheden in 

vloer- of liftovergang zijn veilig te passeren.

  Verstelbaar stuur

  Ovalen buis 

De infuusbuis is in hoogte verstelbaar 
met een snelheid van 40mm per 
seconde. De maximum capaciteit van de 
infuusbuis is 15kg. 

De Mobilyzer Electric is een robuuste 
Mobilyzer, uitgerust op het frame van 
de Mobilyzer Premium. De Mobilyzer is 
daardoor eventueel nog uit te rusten met 
een pomp- en cilinderhouder. 

De Mobilyzer kenmerkt zich door zijn 
unieke frame en voet. Dankzij de voet 
met vijf wielen ondervindt de patiënt 
maximale stabiliteit. Dit leidt ertoe dat 
lift- en vloerovergangen eenvoudig 
gepasseerd kunnen worden, zonder 
enige hinder voor de patiënt. Het stuur is 
eenvoudig in hoogte verstelbaar, zodat 
zelfs kinderen gebruik kunnen maken 
van de Mobilyzer. Loopcomfort en 
veiligheid zijn garanties voor uw patiënt!

“Met de 
Mobilyzer Electric 
voorkomen wij 
schouder- en 
rugklachten” 
Ziekenhuis te Assen

Mobilyzer Electric

De Mobilyzer Electric biedt een unieke 
elektrisch in hoogte verstelbare infuusbuis. 
Middels een zeer eenvoudige bediening 
kunt u de infuusbuis 50 cm in hoogte 
verstellen; tussen 165 cm -215 cm. Zo 
hoeft het verplegend personeel 
niet meer boven zijn 
of haar macht te 
werken, maar kan 
de infuusbuis met 
zware infuuszakken 
eenvoudig elektrisch 
in hoogte versteld 
worden. 

De Mobilyzer Electric is bij uitstek geschikt 
voor de afdelingen urologie en dialyse. 
Op deze afdelingen moet het verplegend 
personeel per dienst tientallen (zware) 
infuuszakken van 3, maar soms ook van 5 
kilo verwisselen. Doordat het verplegend 
personeel continu boven de macht werkt 
resulteert dit in schouder en rug klachten. 
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Accessoires
Door de Mobilyzer te combineren met de diverse accessoires, kunt u 
voldoen aan de wensen van uw verschillende patiënten.

Infuusbuis met haken circulair

3 haken

4 haken

5 haken

Infuusbuis in hoogte verstelbaar 

met haken circulair

3 haken

4 haken

5 haken

Infuusbuis met haken voorzijde

5 haken

Schuifhaak duo

Ø 30 mm

Cilinderhouder

Ø 105 mm

Ø 122 mm

Cilinderhouder met kooi

Ø 105 mm

Ø 122 mm

Cilinderhouder voor pomphouder

Ø 105 mm

Ø 122 mm

Cilinderhouder met kooi voor 

pomphouder

Ø 105 mm

Ø 122 mm

Pomphouder

Ø 30 mm

Beugel voor pomphouder

Ø 30 mm

DIN-Rail voor pomphouder

Katheterzakhouder 

2 haken

Koppelhaak t.b.v. bed

Contactdoos

Diverse mogelijkheden

Wielenset

5 wielen, 

2 geremd

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

CE Markering
Het complete Mobilyzer concept bezit 
een CE-markering, conform klasse I 
richtlijn keuring medische hulpmiddelen. 

Historie
Het Mobilyzer concept is ontwikkeld in samenwerking met diverse ziekenhuizen. 
Het eerste idee is ontstaan toen TechniCare getuige was van een valincident 
met een infuuspaal. Hier opvolgend is TechniCare een risico analyse gestart en 
heeft TechniCare veel onderzoek gedaan naar MIP meldingen en de hoeveelheid 
valincidenten die jaarlijks plaatsvinden. De uitkomst van het onderzoek deed blijken 
dat veel valincidenten ontstonden door instabiele hulpmiddelen. 
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Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk

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

www.technicare.nl

Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren 

door het leveren van technische innovatie. 

TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten, 

ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker. 

We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel 

en productie faciliteiten. Voor meer informatie: 

www.technicare.nl


