
Score MediMove®

De multifunctionele behandel- en transportstoelen 



Comfortabel
De MediMove® is zeer comfortabel voor zowel patiënt 
als hulpverlener!
 
MediMove® Go is handbediend.
MediMove® Plus heeft elektrische hoogteverstelling.
Beide modellen zijn eenvoudig verstelbaar en zijn stan-
daard voorzien van de Trendelenburg: van zitten naar 
liggen in 2 seconden. Voorzien van reinigbare en bac-
teriënwerende bekleding. 

Multi inzetbaar 
De MediMove® is overal inzetbaar. Afhankelijk van de 
gewenste behandeling, uit te breiden met vele opties 
en accessoires.

Score MediMove®

Comfortabel, gemakkelijk verplaatsbaar, kostenbesparend

Bespaar ruimte
Door de compacte afmetingen passen er meer 
MediMove® patiëntenstoelen dan ziekenhuisbedden in 
een kamer.

Gemakkelijk transport
Simpel en snel transport tussen afdelingen is tijdwinst en 
gemak in vergelijking met transport per bed. De patiënt 
kan in de MediMove® ook behandeld worden. 

Bacteriënwerende stof
De MediMove® is gemakkelijk te reinigen en te desin-
fecteren waardoor geen beddengoed bij de was be-
land. Dit bespaart geld en het milieu.

Bloedafname • Dermatologie • Interne geneeskunde • KNO-heelkunde • Longgeneeskunde • Maag-darm-lever-
geneeskunde • Neurologie • Oogheelkunde • Radiologie •Reumatologie • Revalidatiegeneeskunde • Urologie • 
Orthopedie • Orthodontie • Geriatrie• Pijncentrum • Pijnrevalidatie • Revalidatiecentrum • Thoraxcentrum •

 Prenatale screening/echoscopisch onderzoek • Gipskamer• Röntgen • Cardiologie • Zorgcentrum • etc.

Beide uitvoeringen geschikt voor vele afdelingen, behandelingen en zorglocaties:



ScoreMedi zitten met zorg
ScoreMedi ontwikkelt en produceert zitoplossingen 
en hulpmiddelen om het zitten voor hulpverlener en  
patiënt aangenamer en gezonder te maken. 

ScoreMedi heeft een eigen R&D-team dat van teken-
tafel tot en met productie innovatieve zitoplossingen 
ontwikkeld, welke na uitgebreide praktijktests op de 
markt gebracht worden. 

Het innovatieve Score MediMove® concept is ont-
staan in samenwerking met diverse ziekenhuizen en 
zorgverleners. Centraal bij het ontwerp staat comfort, 
gemak en kostenbesparing. 

ScoreMedi is een zusterbedrijf van Score BV. Score is in 
Nederland reeds 40 jaar marktleider in ergonomische 
zitoplossingen en bijbehorende accessoires. Interna-
tionaal is Score een gerenommeerd bedrijf dat zitop-
lossingen biedt voor de meest uiteenlopende werk- 
plekken.

Daarom de MediMove® patiëntenstoel:
• eenvoudig te verplaatsen
• zeer comfortabel zitten en liggen
• wegklapbare armleggers voor probleemloos 

overtillen van patiënt
• Trendelenburg: -7° ligstand, in 2 seconden zit- 

naar ligstand
• MediMove® Plus: standaard elektrische hoogte-

verstelling (tot op bedhoogte)
• rug traploos verstelbaar
•	 CE	Gecertificeerd
• opties: 

- afneembare hoofdsteun
- onafhankelijk verstelbare beensteun
- bloedprikarmleggers
- DIN-rail 
- voetensteun
- infuusstandaard
- centrale voetrem op achterwielen
- tafelblad



72°

0°

-7°

0°

100°

50 cm

79 cm

MediMove® Go & Plus MediMove® Go & Plus MediMove® Plus

MediMove® Plus (elektrisch)
• elektrisch in hoogte verstelbaar (tot op bedhoogte)
• synchroon bedienbare rug- en beensteun
• onafhankelijk bedienbare rug- en beensteun (optie)
• Trendelenburg (-7°)
• wegklapbare armleggers

MediMove® Go
• vaste hoogte 
• synchroon bedienbare rug- en beensteun
• onafhankelijk bedienbare rug- en beensteun (optie) 
• Trendelenburg (-7°)
• wegklapbare armleggers

afneembare hoofdsteun DIN-rail

Opties en accessoires  

voetensteun centrale voetrem bloedprikarmlegger

infuustandaard tafelblad

Bacterieriënwerende bekleding

lichtblauw
B80

felgroen 
B81

antraciet 
B85

donkerblauw 
B89

zwart 
B05

Actief bacteriënwerend PVC, eenvoudig te reinigen met alcohol 70%, 
chloorhexidine en waterstofperoxide; urine-, bloed-, olie-, huidvet-, rot- en 
schimmelbestendig. 

MediMove® Go Plus
totale hoogte in zitstand 128 -158 cm

totale hoogte in ligstand 46 cm 49 - 79 cm

totale breedte 75 cm 75 cm

lengte in ligstand 182 cm 182 cm

lengte in zitstand 90 cm 90 cm

zitting D 54 x B 56 cm D 54 x B 56 cm

rugleuning H 86 x B 54 cm H 86 x B 54 cm

beensteun H 35 x B 52 cm H 35 x B 52 cm

maximaal belastbaar tot 200 kg 150 kg

Uw ScoreMedi dealer

ScoreMedi

Feithspark 5

9356 BX Tolbert

Nederland

T. +31(0)594 554000

F. +31(0)594 554040

E. info@scoremedi.nl

W. scoremedi.nl


