Delaftale 1: Badebænk
ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)
09 33 03 (-23)
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)
Højdeindstillelig badebænk med 4 ben, sæde og støttegreb. Beregnet til at sidde på i forbindelse med bad eller foran
håndvask. Skal kunne forsynes med ryglæn.
Bredde

Skal kunne leveres i to størrelser. En standard og en smal model.

Højde

Højdeindstillelig, uden brug af værktøj fra min. 42 cm til min. 56 cm.

Brugervægt

Skal være min. 150 kg.

Støttegreb

Afstand imellem støttegreb målt ved sæde fra 41 cm. til 52 cm.

Siddeenhed

Sæde skal være i skridsikkert materiale. Skal være fremstillet i pur-/gummi- materiale.

Udvendig bredde skal være max. 53 cm. og 68 cm.

Badebænken skal være indstillelig i interval på max. 3 cm.

Badebænken skal være mærket med max. brugervægt.

Sæde skal yde god siddekomfort og være i et rengøringsvenligt materiale.
Sæde må ikke være fugtabsorberende

Det skal være muligt at udskifte sædeenheden
Ryglæn

Skal kunne monteres uden brug af værktøj.

Rengøring

Stolen skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i

Øvrigt

Hvis delene på badebænken er beregnet til at skilles ad, må de ikke kunne samles forkert.

Ryglæn må ikke være fugtabsorberende

hhv. hjemmepleje og i plejebolig.

Badebænken skal være fast og stabilt under brug.
Skal kunne stables.
Skal være monteret med skridsikre dupsko.
Badebænken skal være konstrueret, så den ikke samler vand. Hvor vand/fugt kan samles, skal der
være drænering.

Badebænken skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller yderbehandlet på en
sådan måde, at den er korrosionsbestandig overfor vand.
Leveringstid

Max. 5 hverdage.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)
Dupsko
Sædeenhed

Krav til dokumentation

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.
Det kunne være dokumentation for prøvning efter
•

DS/EN 12182:2002 Tekniske hjælpemidler til handicappede. Generelle krav og prøvningsmetoder

og/eller
•

det svenske Hjälpmedelsinstituts kravspecifikation
eller tilsvarende.

Badebænken skal være mærket med max. brugervægt.
Der skal medsendes oplysninger om følgende:
Alle brugsmål på badebænken
Max. brugervægt
Materialer, herunder korrosionsbestandighed
Komplet tilbehørsprogram
Tilladte rengøringsmetoder
Forventet levetid
Brugsanvisning, herunder monteringsanvisning
Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser [3]
Leveringstid

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)
Indstillingsmuligheder, herunder

Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejder,

- monteringsbeslagene

- indstillinger

- højden

Komfort for bruger, herunder
- siddekomfort

herunder

- montering
- mærkning

- opbevaring

Sikkerhed

Tilbehørsprogram

- klemningsrisiko

Rengøringsvenlighed

- stabilitet

Almindelig vedligeholdelse
Leveringstid

