
Mobi Pro Flexi

Lifting SolutionsHealthcare BedsWalking Aids Hygiene Convertible chairs

Compact 
Comfortabel
Eenvoudig

Draaibare stoel
De Mobi Pro Flexi is een efficiënt en veilig 
hulpmiddel voor de zorgverlener om een   
patiënt te verplaatsen, wat de veiligheid 
van de zorgverlener verbetert. Het beschikt 
over gepolsterde zitsteunen kniesteun voor 
comfortabel gebruik. De voeten worden 
op een stevige voetplaat geplaatst en 
vervolgens trekt de patiënt zichzelf omhoog 
naar een staande positie met behulp van 
de geïntegreerde stevige beugel. Door 
simpelweg de zitsteunen te draaien, wordt 
de Mobi Pro Flexi een comfortabele stoel 
waarop de patiënt kan rusten en zich kan 
verplaatsen.

Veelzijdig ontwerp
Het gebruik van de Mobi Pro Flexi stimuleert 
niet alleen mobilisatie en activiteit, maar 
geeft de zorgverlener ook snel, stabiel en 

veilig transport van een cliënt naar bed, 
stoel of toilet en terug indien nodig. De Mobi 
Pro Flexi is uitgerust met een mechanisch 
pootspreiding, zodat het bij de meeste 
zitplaatsen (zoals een toilet of rolstoel) 
toepasbaar is. Het ruime instelbereik is 
eenvoudig met een hendel in drie standen te 
zetten.

Kwaliteit
Onze producten zijn ontworpen en 
vervaardigd om te voldoen aan alle vereisten 
van relevante normen. In elke fase van het 
ontwikkelingsproces krijgt elk afzonderlijk 
product uitgebreide aandacht in ontwerp, 
ontwikkeling en productie. Dit betekent dat 
een gebruiker van dit product vertrouwen 
heeft in de betrouwbaarheid en dat de 
zorgverlener vertrouwen heeft in de veiligheid 
ervan.

De Mobi Pro Flexi is een ergonomisch en compact mobiel hulpmiddel voor het 
uitvoeren van transfers, ideaal voor mensen met weinig beenkracht en enige 
rompbalans die moeite hebben met lopen en tot stand komen. De Mobi Pro Flexi 
is een uitstekende veilige transfer hulpmiddel voor vroege mobilisatie. Het biedt 
ondersteuning tijdens het staan en is een efficiënt hulpmiddel voor het verplaatsen 
van patiënten, waardoor de veiligheid en efficiëntie worden verbeterd.
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HUMAN CARE GROUP (HC)
Årstaängsvägen 21B
S-117 43 Stockholm, SWEDEN 
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

DISTRIBUTOR: VÄINÖ KORPINEN OY 
Kalkkipellontie 6 

FI-02650 Espoo, FINLAND
+35 8 954 914 400

korpinen@korpinen.com

Human Care is a Swedish company that was founded 
in 1993. Our headquarters are located in Stockholm, 
Sweden, while we have local offices in the US, Canada 
and the Netherlands. We sell our products and solu-
tions globally and are active in more than 30 countries.

www.humancaregroup.com
We improve freedom of movement 

and quality of care for people.“
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HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B 
117 43 Stockholm  
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road 
ON K2E 7K1 Ottawa  
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Elspeterweg 124 
8076 PA Vierhouten  
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin  
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com

Gemakkelijke beweging 
De Mobi Pro Flexi is eenvoudig 
te verplaatsen door een enkele 
zorgverlener. Een kleine 
draaicirkel maakt hem ideaal 
voor kleinere ruimtes.

Verstelbare basis
Handmatige aanpassing van 
de pootspreiding zorgt ervoor 
dat het onder de meeste 
stoelen past.

Gepolsterde zitsteunen
Maakt het mogelijk om het 
apparaat als zitplaats te 
gebruiken als alternatief voor 
een rolstoel.

Gepolsterde kniesteun
Comfortabel kniekussen om de 
patiënt meer comfort te bieden 
en de druk op de knieën tijdens 
het staan te verminderen.

Voetplaat
Meegeleverd met apparaat. 
Duurzaam ABS-kunststof. 
Vervanging 
Artikelnr.  1590035

Zwenkwielen
Dubbel wiel 7,5 cm/3”. Voorkant 
Artikelnr. 1690060

Ergonomische handgreppen
Gemaakt van rubber. Verkocht 
in een set van twee. Vervanging 
Artikelnr.  1510054

Gebruik van/naar een bed
Gebruik om een patiënt van/
naar een bed te verplaatsen.

Gebruik van/naar een stoel
Gebruik om een patiënt van/
naar een bed te verplaatsen.

Gebruik van/naar het toilet
Gebruik om een patiënt van/
naar een toilet te verplaatsen.

Getest volgens alle relevante 
normen, waaronder ISO 14971, 
EN12182, MDD 93/42/EEG.

Mobi Pro Flexi

Artikelnummer: 11992145 Verstelbare poot
(Min - Max)

43cm - 70cm 

Breedte 58.5cm Hoogte handvat
(Inclined at Angle)

92cm - 100cm 

Lengte 97cm Gewicht 19.6kg

Hoogte 104cm Draagvermogen 150kg 

Wiel diameter 7.5cm 

Accessories

Technical Specifications

Lifting Situations Features

Technical Specifications


