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MEDICAL PRODUCTS
Medische oplossingen voor woonzorg- en revalitatiecentra

LEMCO COMBI BIKE PLUS

Bio

Hometrainer voor training en revalidatie
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Wat is een lemco-combifiets plus ?
De LEMCO Combi Bike Plus is een innovatieve en
effectieve hometrainer die er voor zorgt dat zelfs
de mensen die geen gewone hometrainer kunnen
gebruiken, de gunstige effecten van lichaamsbeweging
kunnen ervaren. Dagelijks bewegen zorgt voor een
gezonde revalidatie en kan zorgen voor langere
loopafstanden na de revalidatie.
Het starten en eindigen van elke dag met beweging
is vooral belangrijk voor mensen met een beperking
zoals rolstoelgebruikers en mensen met een beperkte
loopafstand. De oefening stimuleert bloedcirculatie
en vermindert daarmee het risico op bloedstolsels
in de benen. Het zal ook leiden tot een verhoogde
kracht in de benen, die op zijn beurt zal resulteren
in een vermogen om langere afstanden te lopen. Een
verbeterde doorbloeding is een bijkomend voordeel.

Zowel te gebruiken vanuit een stoel als vanop een rolstoel

Medical Product

2
®

s ra

S

te

ing

Tec

hn

olo

gy ®

LEMCO Rehab & Fysio

Waarom werkt het zo goed?
Het werkt zo goed omdat het ongecompliceerd en efficiënt is,
en omdat het gebruik maakt van onze unieke BEAT® Technologie
die mensen met een ernstige handicap in staat stelt om met
succes te trainen - mensen die hebben vaak het vertrouwen
verloren in het actief bewegen van hun benen. De fiets is
eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken voor zowel therapeuten
als gebruikers.
LEMCO Combi Bike Plus heeft een ingebouwde Bio Energy
Accumulating Technologie, waardoor deze fiets uniek en
bruikbaar voor 99% van de doelgroep. De technologie zorgt
ervoor dat energie wordt toegevoegd aan de pedalen en
handvatten die tijdens de training in de fiets wordt verzameld.
Op die manier is er een soepelere rotatie.
De fiets is daarom uitzonderlijk gemakkelijk te bedienen, zelfs
voor mensen met een ernstige handicap, zoals neurologische
aandoeningen en gedeeltelijke verlamming, en zelfs voor mensen
die geen enkele stap kunnen zetten.

Vele voordelen
• Gemakkelijk toegankelijk
• Gemakkelijk te gebruiken met vaste frame rolstoelen
• Gebruiksvriendelijk, geen verwarring tijdens het gebruik
• Achtergrondverlichting voor een goed leesbare display
• 10 weerstandsniveaus - 9 kg vliegwiel
• Kan gemakkelijk door de therapeut worden gebruikt
• Gladde magnetische weerstand met een veiligheidsstop
• Uitstekende ergonomische handgrepen
• Slechts één hand nodig om de klittenbanden vast te zetten
• Wielen voor eenvoudige verplaatsing over korte afstanden
• Speciale antislipvoetjes zodat de fiets stevig staat
• Ruimtebesparend ontwerp
• Vaste naaf, die zorgt voor een soepele en aangename training
• Display geplaatst zodat u tijdens de training TV kunt kijken
• Zachte training voor mensen met pijn

Wie zou een lemco-combifiets plus kiezen?
LEMCO Combi Bike wordt gekozen door beide :instellingen,
Rehab centra en individuen.
Onze jarenlange ervaring in de industrie heeft ons een
uitgebreide ervaring opgeleverd met trainingsoplossingen die
ook gemotoriseerde trainingsfietsen omvatten. Een belangrijk
aspect hiervan is dat ongeveer 98% van de mensen die eerder
gekozen voor de gemotoriseerde oplossing kan een groter
resultaat bereiken door te kiezen voor LEMCO CombiBike
Plus, en tegelijkertijd een aanzienlijke financiële besparing te
realiseren.
Omdat de HOMETRAINER een mooi ontwerp heeft kan deze
blijven in de woonkamer, waardoor deze veel vaker zal gebruikt
worden.

Mobimed
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+ Verbetert de bloedcirculatie
+ Versterkt de spieren & verlicht de gewrichtsstijfheid
+ Biedt een betere levenskwaliteit

Versterkt het lichaam
Zelfs als je niet in staat bent om een
enkele stap of zelfs beweeg je tenen, onze
experience laat zien dat u onze fiets kunt
gebruiken met groot voordeel.
Beweging van het lichaam vermindert
spasmen, verhoogt de bloedcirculatie en
geeft een gevoel van welzijn in het hele
lichaam. Een goede manier om de hele dag
door energie te krijgen en het verbeteren
van de kwaliteit van de slaap.
Lichamelijke activiteit:
• Verhoogt de levensduur van een persoon
• Vermindert het risico op ziekte
• Zorgt voor een betere spijsvertering
• Versterkt de bloedcirculatie
De fiets is uniek en zeer geschikt voor
neurologische revalidatie na een beroerte
en voor het behoud van de normale
darmfunctie en bloedcirculatie voor
rolstoelgebruikers.
Ziekten waarbij lichaamsbeweging een
preventieve werking heeft:
• Hart- en vaatziekten
• Type 2 diabetes
• Metabolisch syndroom
• Kolonkanker
• Multiple Sclerose
Lichaamsbeweging hoeft niet belastend te
zijn om gezondheidsvoordelen te bereiken.
Bron: National Board Of Health in Denmark
Kan door iedereen gebruikt worden
Met de LEMCO Combi Bike Plus, bent u
gegarandeerd een vlotte training, zelfs
als je bent geamputeerd of gedeeltelijk
verlamd. Slechts minimale kracht in de
armen is nodig om een comfortabele en
passende oefening te bekomen.
LEMCO Combi Bike wordt gebruikt bij bijna
alle revalidatiecentra en verpleegkundigen
huizen in Denemarken, waar het voorziet in
kracht en zorgt voor lichamelijk welzijn voor
een groep van burgers die anders moeilijk
te activeren zijn.
De trainingsfiets is eenvoudig in te passen

in de praktijk, kamer, slim, veilig en
betaalbaar om thuis te gebruiken - sterk
genoeg voor gebruik een hele dag lang in
fysiotherapie.
Tijdens het fietsen voelen mensen vaak
warmte en zien ze kleurveranderingen op de
benen. Zelfs mensen met beenverlamming
kunnen onze fiets met succes gebruiken.
De ingebouwde technologie zorgt ervoor
dat gebruikers slechts een beetje
spiercapaciteit nodig hebben om de rotatie
te behouden. Dit kan vaak compenseren
voor een verlamde ledemaat of gebrek
aan functie in de benen, waardoor een
comfortabele, gladde en gezonde beweging.
Probleemloos retour beleid
We willen alleen maar tevreden klanten,
zodat iedereen (beide individuen, publiek
instellingen, verpleeghuizen, enz. profiteren
van onze no-hassle return beleid.
Tevredenheidsgarantie
Bij aankoop rechtstreeks bij Mobimed mag
u de Lemco bike steeds terugsturen we
brengen alleen de tijd in rekening van de tijd
dat u de fiets had als huurperiode.
VIRTUAL REALITY
Wij bieden een video-oplossing waar
prachtige fietstochten getoond worden over
gans Europa.
De fietstochten bieden de gebruiker
een plezante ‚hier en nu ervaring‘. Deze
ervaring kan een dialoog stimuleren met de
therapeuten en familieleden.
De video biedt een vorm van welbehagen en
is opgenomen aan een aanvaardbaar tempo.
Lokale video‘s kunnen ook gebruikt worden
om herinneringen op te halen.
Hoe de fiets te gebruiken
De fiets is eenvoudig te bedienen. Uw
fysiotherapeut kan u begeleiden bij het
verkrijgen van het meeste uit je oefening.
Binnen de de eerste 10 seconden zijn de
meeste mensen er al weg mee.
Het is een oefening. Geen programmering
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nodig. Onze gebruikers oefenen meestal
ongeveer 2 x 30 min minuten per dag
(ochtend / avond) en ervaar een groot
welzijn tijdens en na de dagelijkse oefening.
De beweging zorgt voor kracht, reduceert
spasmen en geeft een gevoel van warmte.
Het display is gemakkelijk te lezen en te
bedienen
De ingebouwde display maakt het
gemakkelijk om TV kijken of onze
videorondleidingen terwijl training
• Het scherm wanneer het is geactiveerd
- is Verlicht, wat zorgt voor een
gemakkelijke aflezing.
• Grote, gemakkelijk af te lezen cijfers
maken het gemakkelijk om de voortgang
te controleren.
• Het scherm begint automatisch en gaat
uit na 4 min van inactiviteit.
Gemakkelijk te verplaatsen.
De fiets is gemakkelijk te verplaatsen door
de ingebouwde wielen
• U kunt hem gemakkelijk rollen op de
wielen.
• De wielen hebben kogellagers om ervoor
te zorgen dat ze moeiteloos rollen.
Garantie
De fiets heeft een jaar garantie, en en extra
twee jaar garantie voor
eventuele reserveonderdelen.
De fiets is ontworpen voor frequent gebruik
en vereist geen doorlopend onderhoud
behalve voor het vervangen van de batterij.
Energieverbruik
De fiets heeft een duurzame accu voorhet
scherm, dat door de gebruiker kan worden
vervangen.

SPECIFICATIES
Kracht:................................... 1xAA batterij 3.6v
Gewicht: ....................................Ca. 38 kg
Maximum gebruikers gewicht: ....120 kg
Garantie: ...................................3 jaar.

Dimensies (HxBxD): ...... 115 x 50 x 75 cm
Computer: ..................... 4 modi. (Tijd, afstand, Km, Odo)
Weerstand: ................... 10 levels + draaislot
Accessoires: ................. Beensteunen, klittenband voor voeten

Over LEMCO
Lemco is een Deens bedrijf met een scherpe focus op de individuele behoeften en een
oog voor detail. We hebben de perfecte hometrainer gemaakt voor mensen met een
lichamelijke handicap en neurologische aandoeningen.
We zijn altijd gefascineerd geweest door hoe vaak betaalbare veranderingen met
betrekking tot training een grote impact kunnen hebben op het leven van een individu.
Wij zijn gepassioneerd om oplossingen te ontwikkelen voor mensen met lichamelijke en/
of neurologische handicap. Zo willen we hen in staat stellen om veilig te bewegen met een
grote impact zowel thuis als in het ziekenhuis-revalidatiecentrum.
Onze fabriek is gevestigd in Denemarken in de prachtige stad Helsingør bij Kronborg
Castle. Hier hebben we de fiets ontworpen en ontwikkeld en wordt deze ook geproduceerd.
De fiets wordt geleverd met een tevredenheidsgarantie die een 14-daags retourbeleid
omvat.

Wist je dat ?
99% van de doelgroep gebruikt liever
onze fiets dan een gemotoriseerde
hometrainer. Probeer het gewoon en je
zult overtuigd zijn - het werkt.
*Gebaseerd op 9 jaar ervaring en feedback van gebruikers

Onze Deense wortels zijn duidelijk zichtbaar in het ontwerp dat in de meeste huizen zal
passen als een natuurlijk deel van het interieur.
We zijn experts op het gebied van hometrainers
+ We hebben meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van revalidatie.
+ We zijn gepassioneerd door functionaliteit, design en kwaliteit

Ook verkrijgbaar als BEDVERSIE,
geschikt voor alle bedden.

met optioneel een handig ophangrek
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THE NEW TRANSATLANTIC ANNIVERSARY BOARD!
Nieuwe innovaties bestaande uit een stabielere kern en
duurzaam doek.
30 jaar geleden lanceerden wij het eerste Rollboard in
Duitsland. We introduceerden dit op plaatsen waar
men veelvuldig patienten moest verplaatsen:
Ziekenhuizen, Radiologie centra en rusthuizen.
Sinds zijn uitvinding is het Rollboard steeds
zeer succesvol geweest. Onze Jubileum
editie is het resultaat van een continue
herontwikkeling.

+ Hoogste glijvermogen
+ Hygiënische, antibacteriële
schuifafdekking
+ Afgeronde randen
+ Geen schroeven

Transatlantic Care- Rollboard experts.
Wij waren de eersten die 30 jaar geleden geloofden dat een functioneel
transferproduct het werk van de zorgverstrekkers sterk kon verlichten.
Het eerste prototype werd geintroduceerd door Samarit in 1985. In 1986
lanceerden wij de eerste Rollboards op de Duitse markt.
Ons Jubileummodel is het resultaat van een continue ontwikkeling en
weerspiegelt ons verlangen om marktrelevante producten te ontwikkelen.
De extreme stabiele kern met een scheurvaste folie garandeert een zeer
confortabele herpositionering.

Transatlantic Jubileum Board
• Extreem stabiele kern gemaakt uit een polyethylene basis.
• Kan tot 300 kg dragen.
• Zeer eenvoudig te reinigen en dus zeer hygienisch.
• Kan gereinigd worden met alle desintecteermiddelen.
• Minimale wrijving en zodus een zeer confortabele verplaatsing.
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GLIJLAKENS
Glijlakens voor herpositioneringsmanoeuvres
Deze hoogwaardige herbruikbare glijlakens maken een gemakkelijke
lage wrijving en spanningsvrije herpositioneringsmanoeuvres mogelijk.
Ze worden geleverd met een handige ophanglus.
Deze kwalitatief hoogstaande glijlakens van Mobimed zijn beschikbaar
in diverse afmetingen naar keuze.
• buisvormige glijlakens
• vlakke vellen
• poly-GlideTM

+ Gladde en wrijvingsarme afwerking
+ Handige ophanglus
+ Herbruikbaar
+ Kan worden gewassen
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KIRTON GERIATRISCHE PASSIEFZETELS
GE II

Florien II
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1. GE II
De GE II is een totaal nieuwe dynamische zetel ontworpen op basis van biomechanische research en ergonomische design principes. De GE II is een
dynamische tilt-zetel met een superieure posterieure ondersteuning, een
uitzonderlijke positionering en een uitmuntend comfort en drukmanagement.

Geschikt bij:
• Algemene rehabilitatie
• Dementie
• Alzheimer
• MS
• Parkinson
• ALS
• Beroerte
• Hersenverlamming

Algemeen gebruik
• Specialisatie en algemene ziekenhuizen,
• Thuiszorg,
• Huisgebruik,
• Voor degenen met risico op decubitis,
• Voor mensen die langdurig moeten zitten,
• Voor mensen die extra ondersteuning en
hulp bij het positioneren nodig hebben,
• Voor semi en non ambulante gebruikers.

Kenmerken en voordelen
• Tilt-in-Space en beensteunverhoging gecontroleerd door Regulated Motion
technology,
• Electrisch aangedreven, of Manuele gasdrukveer,
• Ondersteunende rugleuning,
• Unieke laterale steunen,
• Zitcomfort in zitting en rugzijde bevordelijk voor de drukverdeling,
• Voetsteun met voetplaatpositionering,
• Aanpasbare voetplaat in hoogte en hoek,
• Occupant zitvlaklengte kan op maat worden gemaakt,
• Ademende Dartex-stoffering op alle contactoppervlakken,
• Steeds aanpasbaar aan verschillend type bewoners,
• Twee wielopties:
- 100 mm wielen, geremd langs achter,
- 315 mm wielen met rembaar.

Mobimed
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2. FLORIEN II
Een dynamisch en zeer mobiel zitsystem, de Florien II zorgt voor meer
onafhankelijkheid door een correcte positionering en vergemakkelijkt een
ondersteunende en comfortabele zitpositie.
Unieke kenmerken zoals een ergonomisch voorgevormde rugleuning en
modern styling maakt van deze zetel een zeer goede oplossing voor een
breed publiek van gebruikers en omgevingen.

Geschikt bij:
• Dementie
• Alzheimer
• MS
• Parkinson
• ALS
• Beroerte
• Hersenverlamming

Kenmerken en voordelen
• Tilt in Space positionering met slotfunctie,
• Beensteun verhogingsmogelijkheid,
• Armleuingen verwijderbaar voor makkelijke zijdelinkse transfer,
• Drie zitlengte opties: 435mm, 460mm en 485 mm,
• Verstelbare integrale hoofdsteun,
• Voorgevormde ergonomische rugleuning,
• Ergonomische duwhendel,
• 25° negatieve beensteun positionering mogelijk,
• Twee wiel opties: 100mm wielen geremd op achterste wielen en
grote wielen van 315mm met rembaar.

Algemeen gebruik
• Rust en verzorgingstehuizen,
• Algemene verzorging van ouderen,
• Mogelijk tot thuisgebruik,
• Hospices Ziekenhuizen,
• Voor patienten die zijdelijkse transfers maken,
• Algemene verzorgingspatienten voor semi en
non-ambulante gebruikers.

Duo
De Duo familie van multi-positionerings zitsystemen bevat de Duo
Major, de Duo Minor en de Duo Mini. Hun dynamische kenmerken
voorzien in een uitmuntende positionering en orthostatisch
management voor de mensen die riskeren om een onnatuurlijke
lichaamshouding te ontwikkelen of het moeilijk hebben om een
middenpositie te behouden en additionele support nodig hebben.
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3. OMEGA
Een robuuste, duurzame zetel die krachtige bewegingen kan weerstaan en
toch een veilige en relaxerende zithouding kan geven.
Een voorgevormde rugleuning en zijkanten in contouren geven een optimaal
comfort en geeft een goede houding voor activiteiten zoals eten, relaxeren
en slapen wat gestimuleerd wordt door een unieke combinatie van rug en
zittingmanipulatie.

Geschikt bij:
• Alzheimer
• Huntington
• Opgezwollen armen en benen
• Anti Decubitus
• Hoge graad dementie
• Hoge graad onrustigheid

Kenmerken en voordelen
• Gecombineerd veermechanisme tussen leuningverstelling en
variabele zithoek,
• Horizontale en verticale voorgevormde rugzitting die zorgt voor
goede stabiliteit,
• Twee rugzithoogtes mogelijk,
• Drie zitbreedtes: 380mm, 430mm en 510mm,
• Drie zitlengte opties: 430mm, 470 en 500mm,
(te specifieren bij fabricatie)
• Supportive Reflexion™ foam beensteun,
• Ergonomisch geplaatste duwhendel,
• Vast metalen frame met modulaire rugleuning, arm- en
zitcomponenten.

Algemeen gebruik
• Ziekenhuizen en verzorgingstehuizen,
• Thuisgebruik,
• Voor mensen met de ziekte van Huntington of andere
neurologische aandoeningen,
• Voor de algemene verzorger of semi of non ambulante gebruiker,
• Voor mensen die fixatie nodig hebben kan de Omega een

Mobimed
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DUOFIETSEN
De PF Side by side zitdriewieler is veel meer dan “gewoon een fiets”. Deze
zitdriewieler vertegenwoordigt het ultieme gevoel van vrijheid, wind door je
haren en vitaliteit.
De PF Side by side zitdriewieler verrijkt het dagelijkse leven voor mensen met
loopproblemen of een lichamelijke beperking.
De bestuurder en de passagier kunnen samen trappen maar de trapfunctie
kan voor de passagier ook uitgeschakeld worden zodat deze even uit kan
rusten met de voeten op een treeplank of in de voetsteun.
Met dit unieke ontwerp van bestuurder/passagier kunnen mensen met
ernstige loopproblemen of een lichamelijke beperking weer genieten van
fietsen.
Standaard uitvoering
• 7 versnellingen freewheel
• Handbediende schijfrem op achterwiel
• Parkeerrem
• Differentieel
• Verstelbare zitting en stuur
• Afneembare mandjes
• Slot met 2 sleutels
• Achteruitkijkspiegel
• Zitkussentjes
• Anti-lek banden

Mobimed
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De PF DUO Shimano Steps staat bekend om zijn gebruiksvriendelijkheid,
flexibiliteit en uitstekende prestaties
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De PF side by side staat bekend om zijn gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit en uitstekende prestaties:
• Makkelijk op te stappen
• Veilig om te rijden
• Comfortabele zittingen die makkelijk voor- en achteruit en in hoogte verstelbaar zijn
• Aangedreven achterwielen d.m.v. een differentieel in de achteras
• Extreem sterke constructie met een lange levensduur van meer dan 10 jaar
• Erkend als een revalidatie hulpmiddel
• Aan te passen aan individuele wensen en behoeften
• Ook leverbaar met Direct Power (geluidsarme) hulpmotor
• Levertijd ca. 4 weken

DUOFIETS
In deze versie werkt de tweepersoonsfiets als twee onafhankelijke
fietsen. Bij het fietsen trappen de bestuurder en de passagier
onafhankelijk van elkaar en kunnen ze individueel beslissen in welke
van de 7 versnellingen aan weerskanten ze willen rijden.

PF DUO
Het PF Duo model werkt als twee onafhankelijke fietsen. Zowel de
bestuurder als de passagier trappen onafhankelijk van elkaar en
kunnen individueel beslissen welke van de 7 versnellingen zij willen
gebruiken.

De constructie van de DUO met plaatsen voor een bestuurder en
een passagier maken het mogelijk dat zelfs mensen met ernstige
loopproblemen of met een ernstige beperking genieten van het
fietsen.

Opmerking: GEEN Opstap!

DUO ook als Elektrische versie beschikbaar
De DUO is ook verkrijgbaar met elektrische motor, wat wij ten
zeerste aanraden, en alle modellen kunnen aan uw behoeften
worden aangepast.
DUO REHA
Op het DUO REHA model zijn de bestuurder en de passagier
afhankelijk van elkaar en rijden ze in dezelfde versnelling. De
bestuurder doet de pedalen van de passagier draaien, wat
belangrijk is bij de revalidatie van mensen met loopproblemen.
Deze functie kunt u echter uitzetten, zodat de passagier tijdens
de rit kan uitrusten en niet hoeft mee te draaien.

De PF DUO is ook verkrijgbaar met elektrische motor, wat wij ten
zeerste aanraden. Alle modellen kunnen aan uw behoeften worden
aangepast middels diverse accessoires.
PEDELEC- DIRECT POWER
Het Pedelec model is een krachtige zitdriewieler met een Shimano
Steps hulpmotor. Deze is alleen actief tijdens het trappen.
Het Pedelec model heeft een sensor die ervoor zorgt dat de
elektrische motor alleen ondersteuning geeft wanneer er getrapt
wordt.
De minimale actieradius (met volledig opgeladen accu’s) bedraagt
20 km. Wanneer men enigszins mee trapt wordt de actieradius
normaliter vergroot tot 25 – 30 km, of zelfs groter met ideale
(weers)omstandigheden.

Afmetingen PF side by side
• Lengte: 190 cm
• Breedte: 100cm
• Instaphoogte: 17 cm
• Wielmaat: 20 inch
• Belasbaar gewicht: 210 kg

Kleur opties: standaard
De PF Mobility fietsen worden gecoat
met een milieuvriendelijke lak.
• Metallic rood
• Metallic Blauw
• Metallic grijs

Duofiets wordt verdeeld door:
Duofiets, Peter Benoitstraat 20, 8800 ROESELARE
info@duofiets.be • www.duofiets.be
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Onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Versie 10.2020
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Krommebeekpark 39, 8800 Roeselare-Beveren
T +32 51 43 42 41
M +32 478 96 38 21
F +32 51 24 05 21
www.mobimed.be
info@mobimed.be

