
QuickMove

      
QuickMove är ett enkelt och säkert hjälpmedel för uppresning och överflyttning 
av brukare med nedsatt balans och styrka i benen. QuickMove ger brukaren stöd 
att resa sig av egen kraft för att sedan bli förflyttad, stående eller sittande, mellan 
till exempel säng och stol eller till och från toaletten. QuickMove är ett enkelt och 
effektivt förflyttningshjälpmedel som skonar medhjälparens rygg och minskar 
risken för arbetsskador.

Trygg och säker uppresning och överflyttning

Tillvaratar och stärker brukarens förmåga
Liten och smidig



Brukaren väljer själv ett bekvämt grepp,  
antingen horisontalt eller vertikalt, och reser 
sig av egen kraft. När brukaren har rest sig 
upp, fäller medhjälparen eller brukaren ner 
kuddarna bakom stussen vilket ger ett stabilt 
stöd. 

Och när brukaren ska resa sig upp igen kan 
medhjälparen, samtidigt som brukaren börjar 
uppresningen, med ett tryck på handtaget, 
vinkla stusskuddarna och underlätta 
uppresningen.

QuickMove har justerbar benbreddning och 
kan därför enkelt anpassas för att komma 
nära och i rätt läge för brukaren. 

De justerbara stusskuddarna vinklas undan 
för att göra plats för brukaren och med- 
hjälparen.

QuickMove är ett enkelt och säkert hjälpmedel för uppresning och överflyttning av brukare med nedsatt balans och styrka i benen.  

Med utgångspunkt i ett naturligt rörelsemönster ger QuickMove brukaren stöd att resa sig av egen kraft för att sedan bli förflyttad, stående eller 

sittande, mellan till exempel säng och stol eller till och från toaletten. Brukaren behöver ha ståfunktion och viss styrka i armarna för att kunna 

delta aktivt i uppresningen och överflyttningen.

Trygg och säker uppresning och överflyttning        

Brukaren placerar fötterna på den stabila och 
halkfria fotplattan, och tar stöd mot de juster-
bara underbensstöden

Brukaren har möjlighet att välja mellan att 
stå eller att vila sittande under förflyttningen. 
Stödet med kuddarna bakom stussen och 
stödet för underbenen ger tillsammans en 
mycket stabil och säker förflyttning.



Stimulerar naturligt rörelsemönster

Liten och smidig

Bromsar på de bakre hjulen Justerbar 
benbreddning

Justerbart underbensstöd

Justerbara stusskuddar  
som även kan vinklas

Stabil konstruktion, för brukare som väger 
upp till 170 kg

QuickMove ger en säkrare uppresning, både för brukaren och för medhjälparen, samtidigt som den bidrar till att upprätthålla och  

utveckla brukarens funktionsnivå. QuickMove kan användas såväl vid långvariga som vid tillfälliga behov, exempelvis efter en operation  

då balansen är tillfälligt försämrad.

Enkel att använda, överallt.
QuickMove är liten och smidig, mycket lätt att manövrera och tillverkad i rostfria material, vilket gör att den kan användas i de allra  

flesta utrymmen och sammanhang.

 

QuickMove har en mycket stabil konstruktion och passar för brukare som väger upp till 170 kg.

Tillvaratar och stärker brukarens förmågor



TEKNISK INFORMATION

Material: __________________________________________________ Pulverlackerat stål

Längd:  _____________________________________________________________ 98 cm

Bredd: ____________________________________________________________ 60,5 cm

Höjd: ______________________________________________________________ 112 cm

Bredd mellan ben: ________________________________________________ 51 - 90 cm

Hjulstorlek: _______________________________________________________ Ø 75 mm 

Vikt: _________________________________________________________________35 kg

Max brukarvikt:  ______________________________________________________170 kg 

Tillbehör för extra stöd och säkerhet
BackSupport är ett nytt tillbehör; ett ryggstöd som ger brukaren 

bål- och sidostöd och  en extra känsla av stabilitet och trygghet i 

samband med förflyttning med QuickMove. Längden ställs in för att 

passa brukaren.

tt annat alternativ är SupportStraps som tillsammans med EasyBelt, 

FlexiBelt eller FlexiMove kan användas som torso / sidostöd för 

QuickMove.

Art.nr  Benämning        

70200037  BackSupport, ryggstöd för QuickMove  
 

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra 
produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.  

Överflyttning, mellan två enheter. Positionering, inom samma enhet. 

Stöd, vid mobilisering. Lyft, manuella och mekaniska.

Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista
Tel: 08-557 62 200 • Fax: 08-557 62 299
www.directhealthcaregroup.com
info.se@directhealthcaregroup.com
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QuickMove
PRODUKTSPECIFIKATION
QuickMove _______________________________ Art. Nr. 400801334

BackSupport


