Delaftale 12: Stationært rampesystem
ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)
ISO-nr 18 – 30 – 18 (-01)
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)
Stationært rampesystem til udendørs brug ved borgers hjem.

Om nødvendigt bestående af en (eller flere) platforme/repos med påmonterede moduler/sektioner. Repos og
moduler/sektioner skal kunne sammensættes efter behov. Mulighed for forskellige størrelser.
Rampen skal kunne leveres til at udligne niveauforskelle på op til 100 cm.
Længde

Bredde

Rampesektioner skal kunne leveres i længder i intervallet på minimum 50 cm til 200 cm. Herunder
længder på 100 og 150 cm.

Rampens skal være mellem 85 cm - 100 cm bred.

Repos

Repos skal være 150x150 cm inkl. Mulighed for montering af styrkant.

Styrekant

Rampe og repos skal have en fast styrekant på hver side, på min 5 cm og max 10 cm målt på

Materiale

Rampen og repos skal være udført i et vejrbestandigt materiale. Køreflade og anlægsflade skal være

Vægt

Enkeltdelene må max veje 28 kg.

Max. belastning

Rampen skal kunne belastes med min 385 kg.

Øvrigt

Rampe og repos skal kunne udstyres med gelænder.

indersiden.

skridsikker også i våd tilstand.

Rampen skal være mærket med max. Belastning.
Skal kunne leveres med stilbare ben inkl. monteringsbeslag
Brugsanvisning

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

Leveringstid

Max 14 dage

Opsætning

Der skal kunne laves opmålings-, opsætnings- og nedtagningsaftale med leverandør.

skønnes nødvendigt.

Det skal være muligt at lave opsætningsaftale, hvori der indgår genbrug af dele fra kommunens

hjælpemiddeldepot. Ved sådanne aftaler kan det forventes at leverandør er deltagende i at undersøge
om der på hjælpemiddeldepotets lager er genbrugsdele og i så fald afhente disse.
Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)
Stilbare ben inkl. Monteringsbeslag
Gelænder til montering
Styrekant til rampe og repos på 5-10 cm målt på indersiden, når det er monteret.

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:

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

