Delaftale 6: Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med
hjul
ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)
09 12 03 (-23)
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)
Mobil toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling og med elektrisk sædetilt. Hele stolens siddeenhed skal kunne hæves
og sænkes elektrisk, mens stolen er i brug. Hele stolens siddeenhed skal kunne tiltes dvs. både sæde, ryg og armlæn.
Højdeindstilling og sædetilt skal kunne betjenes af én person og funktionerne skal kunne anvendes uafhængigt af
hinanden, dvs. ikke automatisk sammenkoblet. Der skal være fæste for spand eller bækken.

Udvendig bredde

Skal være max. 65 cm.

Bredde ml. armlæn

Afstand imellem armlæn skal være imellem 45 cm. og 56 cm.

Sædedybde

Skal være min. 40 cm.

Tilt-funktion

Siddeenheden skal kunne tiltes min. -30o bagud og +5o fremad.

Højde

Stolen skal kunne køre ind over et almindeligt toilet på 40 cm / et højt toilet på 46 cm.

Skubbehåndtag/-bøjle

Skal være forsynet med justerbar skubbehåndtag/bøjle.

Brugervægt

Skal være min. 150 kg.

Armlæn

Skal være opklappelige og stabile under brug. Armlænene skal være i fast højde imellem 19 cm.

Benstøtter

Skal være højdestilbare, svingbare og aftagelige.

Sædehøjden skal mindst være indstillelig i området 55 cm til 90 cm over gulv.

Stolen skal være mærket med max. brugervægt.

og 26 cm. over sædet.

Skal leveres med lægstøtte/-rem.

Skal være eleverbare uafhængig af stolens øvrige funktioner.
Benstøtterne skal kunne eleveres enkeltvis.
Fodplader

Der skal være hælrem og lægstøtte eller lignende anordning, som hindrer foden i at glide bagud.

Hovedstøtte

Skal være indstillelig i dybde / højde / vinkel/sideværts.

Hjul

Skal være letløbende, svingbare hjul. Hjulene må ikke kunne smitte af på underlaget.

Desuden opklappelige fodplader, som kan holde den opklappede stilling.

Der skal været ét retningsstyrende hjul.
Stolen skal have gode køreegenskaber.

Hjul skal være på min. 125 mm. i diameter.
Bremser

Stolen skal kunne bremses på alle 4 hjul således, at stolen står sikkert. Bremsefunktionen skal

Bækken

Skal forblive på plads, når stolen er kippet.

være nem at betjene.

Skal være med håndtag.

Uden skidtsamlende rille.
Siddeenhed

Sædet og ryggen skal yde god siddekomfort. Siddeenheden skal være i et rengøringsvenligt
materiale.

Ryglæn skal have justerbar stropryg eller lignende, der muliggør individuel tilpasning.

Håndbetjening

Den elektriske håndbetjening skal være logisk, tydeligt og holdbart mærket med trykknappernes
funktion.

Skal kunne holdes i og betjenes med samme hånd.

Skal kunne betjenes lige godt med højre og venstre hånd.
Skal kunne ophænges sikkert på stolen.
Skal let kunne udskiftes.
Batterioplader

Skal være integreret i stolen / med ekstern lader.
Ladestikket skal være let og logisk at sætte i.

Hvis der er integreret lader, skal det være muligt at oplade stolen i badeværelset.

Der skal være lys- eller lydsignal, når der er behov for opladning, når batteriet lades, og når det
er fuldt opladet.
Nødstop

Der skal være nødstop, og det skal være tydeligt afmærket.

Nødfir

Der skal være nødfir på højdeindstillingsfunktionen.

IP-klasse

Elektriske dele skal have en beskyttelse mod indtrængning af vand på min. IP Class 66

Rengøring

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

Brugsanvisning

En kort betjeningsanvisning skal være aftrykt på eller følge med til ophængning på stolen.

Øvrigt

Det skal være muligt at benytte gode arbejdsstillinger ved betjening af stolen.

hhv. hjemmepleje, plejeboliger og hospitaler.

Hvis delene på stolen er beregnet til at skilles ad, må de ikke kunne samles forkert.
Stolen skal være konstrueret, så den ikke samler vand. Hvor vand/fugt kan samles, skal der være
drænering.

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

Max. 5 hverdage.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)
Spand eller bækken med låg.

Ophæng til bækken eller spand

Benstøtter – manuelle og eleverbare
Sæder med forskellige udskæringer/blødt sæde/softsæde/ovalt hul/intimudskæring.
Sædepolstring med forskellige udskæringer
Dækplade til sæde
Hovedstøtte indstilling i dybde, vinkel, højde, sideværs
Kropsstøtter
Lægstøtter
Bælter/seler
Amputationsstøtte
Tværstang

Justerbare benstøtter, som kan justeres enkeltvis
Ekstra batteripakke
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
•

Relevante dele af DS/EN ISO 10535:2007 Personløftere til flytning af handicappede personer - Krav og

prøvningsmetoder
•

Det svenske Hjälpmedelsinstituts kravspecifikation

eller tilsvarende
•

For overholdelse af deklareret vandtæthedsklasse i henhold til DS/EN 60529+A1: 2002 Kapslingsklasser (IP-kode)

Stolen skal være mærket med max. brugervægt.
Der skal medsendes oplysninger om følgende:
Alle brugsmål og vægtangivelser på toiletstolen
Max. brugervægt
Hyppighed og omfang af evt. eftersyn i henhold til leverandørens anvisninger, og hvilke kompetencer, der kræves for at
udføre eftersynet

Materialer, herunder korrosionsbestandighed
Komplet tilbehørsprogram
Stabilitet
Opladningskapacitet
Tilladte rengøringsmetoder
Forventet levetid
Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser
Leveringstid

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

Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejdere,

- ryglæn

- stolens indstillinger

- sædetilt

- stolens højdeindstillingsområde
- hovedstøtten

- benstøtten og fodplader

herunder

- håndterbarhed

- placering over toilet

- håndtering af bækken

- placering af betjeningsgreb/pedaler

Betjeningskræfter, herunder

- opladningskapacitet

- funktionsgreb

- håndbetjening

- bremsefunktionen

- kørsel og manøvrering

- opladningsprocedure
- mærkning

Komfort for bruger, herunder

Tilbehørsprogram

- løftebevægelse

Rengøringsvenlighed

- siddekomfort
- lydsvaghed
Stabilitet

Almindelig vedligeholdelse
Eftersyn
Leveringstid

