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Gebruiksaanwijzing 

Mover 
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a) Midden – gesloten 

b) Linker positie – Binnenkant van 45 cm tot 75,5 cm  

c) Rechter positie – Binnenkant van 57 cm tot 91,5 cm  

  

Overzichtstekening   
  

1.   Handvatten   

2.   Beugel voor houvast   

3.     Wegdraaibare zitting   

4.   Kniesteun   

5.   Beremde wielen   

6.   Voetenplaat   

7.   Onberemde wielen   

Mover Flexi base 
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Algemene Beschrijving 

De Mover is een eenvoudig sta-op- en tranfserhulpmiddel. De draaibare zittingen en kniesteun zijn 
gepolsterd, waardoor de Mover comfortabel aanvoelt voor de zorgvrager. 
 
De Mover helpt de zorgverlener bij een snelle, stabiele en veilige transfer van de zorgvrager vanaf 
het bed naar een stoel of toilet of vice versa. De achterwielen kunnen worden vastgezet met de 
remmen. 
 
De Mover is handig bij het verplaatsen van zorgvragers die moeite hebben met lopen of staan, met 
een maximaal gebruikersgewicht van 150 kg. 
 
De voeten worden op de stevige en stroeve voetenplaat geplaatst. Waarna de zorgvrager zich met 
behulp van de solide beugel zelf kan optrekken en gaan staan. Hierdoor wordt de zorgvrager 
aangemoedigd actief te blijven. 
 
Deze opstahulp is speciaal ontworpen voor het gebruik in natte ruimten en past om de meest 

gangbare toiletten en valt binnen de wielen van de meest gangbare (rol)stoelen. 

De Mover is en vrijwel onderhoudsarm hulpmiddel. Laat regelmatig de wielen en jaarlijks de 
constructie controleren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mover Flexi Base 
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Mover Flexi Base met verstelbare pootspreiding. Deze is in 3 posities in breedte verstelbaar. 

 
 
 

 
De zitondersteuning draait eenvoudig naar buiten en naar binnen, als zitondersteuning voor de zorgvrager. 
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Veiligheidsvoorschriften 

Voor de veiligheid van de zorgverlener en de zorgvrager dient de gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
gelezen te worden. Controleer de Mover regelmatig op loszittende delen te controleren en verwijder 
regelmatig het vuil tussen de wielen. Het gewicht van de te tillen persoon mag niet de 150 kilogram 
overschrijden. Verplaats niet meer dan één persoon tegelijk met de Mover. 
In geval van molest, achterstallig onderhoud of onjuist gebruik kan het ATO FORM B.V. niet 
verantwoordelijk gehouden worden voor de ontstane schade en de eventuele hieruit voortvloeiende 
gevolgschades. 
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Gebruik 

De Mover is ontworpen voor een snelle, gemakkelijke en vooral veilige verplaatsing (transfer). 
Gebruik voorkomt fysieke overbelasting bij verzorgend personeel. Het maximale gebruikersgewicht 
is 150 kg. 
 
De Mover is een ergonomisch en compacte verrijdbare actieve opstaphulp en is bedoeld voor mensen 
met geringe beenkracht en enige rompbalans maar moeilijk of niet kunnen lopen. Deze tilmomenten 
kunnen in één ruimte plaatsvinden of in meerdere ruimtes, bijvoorbeeld van stoel naar toilet, waarbij 
de afstand met de Mover overbrugd wordt. 
 
De Mover is vanwege de kleine draaicirkel geschikt voor kleinere ruimtes. De Mover is eenvoudig in 
gebruik. 
 
 

Bedieningsinstructie 
 

 

Stap 1. De Mover heeft de zittingen omhoog gedraaid staan. 

 

 

Stap 2. De zorgvrager zet de voeten (eventueel met hulp) op de voetenplaat. LET OP! Zet de Mover 

eerst op de rem alvorens u de zorgvrager contact laat maken met de Mover. 

 

 

Stap 3. De zorgvrager zet de handen voor houvast op de beugel. 
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Stap 4. De zorgvrager komt (eventueel met hulp) tot staan. Zorg ervoor dat de zorgvrager de beugel 

niet loslaat! 

 

 

Stap 5. De zorgverlener draait de zittingen onder de zorgvrager. 

 

 

Stap 6. De zorgvrager kan gaan zitten (eventueel met hulp). Let op! Plaats de knieën tegen de 

kniesteun voor comfort. 

 

 

Stap 7. Haal de Mover van de rem af. De zorgvrager kan verplaatst worden. 
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Transport en opslag 

De Mover dient te worden opgeslagen in een droge ruimte waarin geen extreme temperaturen 
voorkomen. 
 

Reiniging en desinfecteren 

Let op! Pas geen chemische reiniging toe op de Mover! U kunt de Mover het beste schoonmaken met 
een klam vochtige microvezel doek of handwarm water met een sopje en een licht vochtige doek.  
Reinig de Mover direct wanneer er vuil op het oppervlak terecht komt, bijvoorbeeld opgedroogd 
vloeistof of materiaal achtergebleven door stoten of schrammen tijdens verplaatsen. Wij raden u aan 
agressieve schoonmaakproducten en zuren te vermeiden. Reinig de wielen regelmatig en verwijder 
regelmatig vuil tussen de wielen, zoals haren en stof. 
 

Onderhoud en revisie 

Voor de bescherming van de garantie en veiligheid is het belangrijk dat er regelmatig en één keer per 
jaar vanaf de datum van aankoop onderhoud wordt gepleegd aan de Mover. Het wordt aanbevolen 
om service afspraken te maken. De fabrikant verstrekt op verzoek de onderhoudschecklist. Neem 
contact op met uw verkoper om onderhoud te plegen aan uw Mover. 
 

Onderhoudschecklist 

Wielen 
• Geen schade of slijtage 
• Vastzittend 

 
Remmen 

• Niet vet of vuil 
• Volledig remeffect 
• Geen tekenen van beschadiging of slijtage 

 
Frame 

• Metalen onderdelen; geen tekenen van beschadiging of slijtage, vooral niet op verstelbare 
onderdelen 

• Zijn lassen intact 
• Schroeven, moeren, veren e.d. veilig werkend. 
• Vervanging van onderdelen in geval van tekenen van slijtage 
• Geen tekenen van beschadiging of slijtage aan de veiligheidselementen voor de zorgvrager. 

 
Bekleding 

• Geen teken van slijtage 
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Technische details 

 

Mover  Standard Small  Flexi Base Flexi Base Electric 

Artikelnummer  KA-UM-2121 KA-UM-123 KA-UM-2145 KA-UM-2181 

Lengte cm 96,0 96,0 93,0 94,0 

Maximaal breedte cm 64,0 64,0 64,0 64,0 

Breedte voorpoten cm 
 

35,0 
  

Hoogte cm 104,0 104,0 105,0 105,0 

Hoogte verstelling (jib) cm – – – 102,5 – 149,5 

Frame verstelling cm – – handbediening elektrisch 

Frame breedte (binnenkant)¹ cm – – 45,0; 64,0; 83,0 44,0 – 85,0 

Frame breedte (buitenkant)¹ cm – – 58,0; 77,0; 97,0 58,0 – 97,0 

Diameter zwenkwielen mm 75 75 75 75 

Elektrische aansluiting Volt – – – 24 

Totaalgewicht kg 27,0 27,0 33,0 44,0 

Maximaal gebruikersgewicht kg 150,0 150,0 150,0 150,0 

   ¹Bij de toegang, tolerantie +/- 2% 

 


