Delaftale 10: Transportabel rampe, udelt, til udendørs brug
ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)
18 30 15 (-07)
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)
Transportabel rampe bestående af én køreplade. Rampen skal kunne foldes eller længdeforskydes (teleskop) i forbindelse

med transport. Der skal være en vinklet, skridsikker anlægsflade øverst og nederst på rampen. Rampen skal være forsynet
med bærehåndtag eller placeres i en medfølgende transporttaske.
Længde

Skal min. kunne dække området fra 100 – 200 cm i nyttelængde (udfoldet længde ekskl. anlægsflader).

Bredde

Indvendig nyttebredde (målt mellem styrekanter) min. 75 cm og max. 82 cm.

Styrekant

Rampen skal være forsynet med to styrekanter på min. 4 cm og max. 5 cm.

Materiale

Rampen skal være udført i et vejrbestandigt letvægtsmateriale. Køreflade og anlægsflader skal være

Vægt

Max. 20 kg.

Max. belastning

Rampen skal kunne belastes med min. 250 kg

Øvrigt

Der må ikke være klemrisiko ved betjening af rampens folde- eller teleskopmekanisme.

Transportlængde max. 200 cm.

Transportbredde max. 85 cm.

skridsikre også i våd tilstand.

Rampen må ikke kunne folde sig ud eller forskyde sig under transport.
Rampen skal kunne monteres/anlægges uden brug af værktøj.
Brugsanvisning

Der skal medfølge en brugsanvisning og evt. være aftrykt en betjeningsanvisning på rampen, hvis det

Leveringstid

Max. 5 hverdage.

skønnes nødvendigt.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)

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
eller tilsvarende.
Rampen skal være mærket med max. tilladte belastning.
Der skal medsendes oplysninger om følgende:
Alle rampens brugsmål
Rampens vægt
Max. belastning

Evt. sammenklapningsmåde (foldning, teleskop)
Materiale
Korrosionsbestandighed
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)
Betjeningsvenlighed for bruger og hjælper, herunder

Skridsikkerhed

- opbevaring og håndtering ved transport

Tilbehørsprogram

- ved evt. sammenklapning
- lav vægt

Betjeningsvenlighed for depotmedarbejder, herunder
- opbevaringsmål
- håndterbarhed
Holdbarhed

Rengøringsvenlighed
Mærkning
Leveringstid

