Delaftale 14-2: Albuestok med anatomisk håndtag

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)
ISO-nr 12 03 06 -05 eller lignende
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)
Højdeindstillelig albuestok med indstillelig underarmsstøtte med anatomisk udformet håndtag.

Håndtag

Skal være udformet med et anatomisk håndtag håndtag til såvel højre som venstre hånd.
Håndtagene må ikke absorbere væske.

Håndtagene skal sidder godt fast, også efter længere tids brug.
Indstilling

Albuestokken skal være højdeindstillelig fra 76-96 cm
Højden skal kunne indstilles uden brug af værktøj

Indstillingsmekanismen skal være enkel og solid og med max 2,5 cm mellem hvert indstillingstrin.
Armbøjle

Højden på underarmsbøjlen skal kunne indstilles minimum mellem 22,5 cm og 27,5 cm over håndtag.
Indstillingsmekanismen skal være enkel og solid og med max 2,5 cm mellem hvert indstillingstrin.
Skal være fast.

Bøjlens åbning skal være 8-9 cm
Farve

Armbøjle og håndtag skal fremstå i en grå eller sort farve.

Vægt

Max 0,650 kg pr stok

Max. belastning

Min 120 kg.

Dupsko

Stokken skal være forsynet med en gummidupsko, som ikke smitter af, som er slidstærk og skridsikker

Rengøring

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

Øvrigt

Albuestokken skal være mærket med max brugervægt.

Leveringstid

Max 5 hverdage

hhv. hjemmepleje og plejeboliger.

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.
Der ska l 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
- opbevaring og håndtering ved transport

Skridsikkerhed

- lav vægt

Tilbehørsprogram

Betjeningsvenlighed for depotmedarbejder, herunder

Rengøringsvenlighed

- håndterbarhed

Mærkning

Holdbarhed

Leveringstid

- opbevaringsmål

