
Velkommen til den første
introduktion af et    mobiliseringsleje.



CarePartner ApS.
er Reha-Medi’ danske forhandler.
CarePartner er et privatejet dansk firma med strategien om at adskille sig i markedet med
anderledes produkter, der gør en forskel for såvel patient som plejer.
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Påvirkninger på lang sigte (PICS):      
Physiske skader/ invidalitet (10-50% PTSD)
Sociale udfordringer 
Kognotive påvirkninger (30-80% har konsekvenser et år senere)
Følgevirkninger op til 6 år efter indlæggelsen
Behov for massiv genoptræning
Genindlæggelser på hhv. hospitalet og
Intensiv afsnittet (10-50% ARDS)
Op til 50% af patienterne er ikke i job 1 år efter indlæggelsen.

Resultater af tidlig mobilisering:
Fremskynder evnen til at begå sig socialt
Øger evnen og muligheden for at beholde sit arbejde
Op til 50% i reduktion af langtidseffekten (6 år)
50-75% reduktion af genindlæggelser
Kortere indlæggelses og behandlingstid



Hvad er der så nyt ved mobiliseringslejet?

• Patient tilpasset løsning

• Vibrationsterapi

• Datafangst



Mobiliseringslejet gør en afgørende forskel i de daglige mobiliseringsøvelser:

• Patientvægt optil kg. 250

• Mulighed for ekstra bredde 

• Mulighed for vibrationsterapi *)

• Mulighed for datafangst med kobling til EPJ (registreringer af patientens øvelser/ niveau mv.)

• Særligt trykaflastende underlag med forebyggende funktion for shear

• Godt tilbehørsprogram med ex. bælte, bord, ramme, stropper og meget mere….

Lejet fremstår i absolut top kvalitet med kraftoverskud til høje belastninger. 

Enkel brugerflade og gennemført finish.
*)



Udbyttet af mobilisering og vibrationsterapi ved 
anvendelsen af

Neurologisk:

• Fremmer opmærksomheden/ orienteringsevne

• Understøtter opmærksomhed og bevidsthed

• Stimulering af hjerneaktivitet

• Forbedring af kropsorientering/ bevidstheden og

kommunikationsegenskaber.

• Reduktion af spasticitet

• Forbedrer motoriske færdigheder

Pulmonal:

• Lungebetændelse og trombose profylakse

• Sekret stimulerende virkning

• Styrker venøs refluks

Kardiovaskulær :

• Profylaktisk mod kardiovaskulære sygdomme

Osteoporosis prophylakse
• Supporterer ben metabolisme
• Kontraktur profylakse
• Bevægelser fra liggende til siddende, og

fra siddende til stående. Eller fra stående til
liggende position.

• Indbygget CPR funktion

Korpus:



Datafangst, hvorfor og hvordan?



Sikre korrekte data og at de kan følge patienten.

Ingen behandler eller læge behøves at være I tvivl om:

• Hvem har udført opgaven

• Hvor længe

• Hvad der foretaget af øvelser

• Hvilke belastninger

• Filen kan følge patienten og sikres i EPJ, format Pdf.
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Medior Mobilizer med 
dataregistrering på “ryggen” af
mobilizeren



Data registrering af øvelser med Medior:
Starter med:



Tablet/ iPad funktioner 
med USB/ WiFi for 
transmission til EPJ



Dataregistrering af hændelser på Medior:



Dataregistrering af hændelser på Medior: 



Rapport 
resultater:



Mange tak for opmærksomheden☺

Rehabilitering og mobilisering


