Delaftale 15 - Kørestol, aktiv krydsramme
ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)
12 22 03 (-08)
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)
Kørestol, baghjulsdreven, transport, krydsramme til voksne. Kørestolen skal kunne køres af borger selv eller skubbes af
hjælper. Stolen skal have indstillingsmuligheder.

Sædestørrelser

Kørestolen skal kunne fås i flere bredder, der dækker området fra 40 – 50 cm. Det max. breddeinterval
må være 5 cm.

Kørestolen skal kunne fås i flere dybder, der dækker området fra 40 – 50 cm. Det max. dybdeinterval
må være 5 cm.

Kørestolen skal kunne fås i flere højder, der dækker området fra 40-50 cm uden pude. Skal kunne
ændres i intervallet max. 5 cm.
Ryg

Kørestolen skal have en ryghøjde på min. 40 cm. Eksklusiv siddepude.

Armlæn

Armlænene skal være med plastsidestykker eller anden type frakkeskåner. Armlænspolstring skal være

Benstøtter

Skal være ikke eleverbare og enkle at tage af og sætte på samt svingbare. Skal kunne længdejusteres i

Ryggens stofmateriale skal være slidstærk og have lav strækevne.

af et ikke absorberende materiale. Længde på armlæn min. 30 cm.

forhold til benlængden 35-50 cm i et interval på max. 2½ cm. Skal være indstillelige med minimalt
brug af værktøj.

Fodplader

Opklappelige fodplader med antiskrid overflade. God understøttelse af foden. Skal kunne holde sig

Hjul

Drivhjul 22-24”, med massive dæk og drivringe. Hjulene skal være med quick-release aksel.

Bremser

Brugervenligt håndgreb. Bremsen må ikke øge totalbredden på stolen. Let udskiftelige.

Skubbehåndtag

Højdejusterbare uden brug af værktøj. Skal være højdeindstillelige i området 90 cm – 110 cm over gulv.

Tipsikring

Kørestolen skal være monteret med tipsikring og trædepedal. Tipsikring skal kunne indstilles og

Vægt netto

Vægt med hjul
Brugervægt
Rengøring

oppe i opslået tilstand.

Svinghjul skal være massive og som min. 6”. Dæk må ikke kunne smitte af på underlaget.

Udformet så hånden ikke glider og i et ikke absorberende materiale.
deaktiveres uden brug af værktøj.

Vægt ekskl. aftageligt udstyr max. 10 kg.

Vægt med hjul og ekskl. alt øvrigt aftageligt udstyr max. 16 kg.
Min.

125 kg. Max brugervægt skal være tydeligt mærket på kørestolen.

Kørestolen skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i
hhv. hjemmepleje og plejeboliger.

Hele stolen skal kunne tåle vaskemaskine.

Evt. hulrum eller forsænkninger, hvor væske kan samles, skal være forsynet med drænhul
Øvrigt

Kørestolen skal være enkel og nem at indstille og klappe sammen.
Kørestolen skal kunne benyttes med ledsagerbetjent trappekører.
Kørestolen skal være godkendt til fastspænding under transport i bil, og anbefalede
fastspændingssteder skal være tydeligt afmærket på stolen.
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Stolen skal kunne indstilles med et minimalt forbrug af værktøj.
Forventet levetid min. 5 år.
Leveringstid

Max. 5 hverdage.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)
Standard siddepude
Hælrem
Lægrem
Bremseforlængere
Stokkeholder
Luftfyldte dæk til drivhjul 22-24”
Forskellige størrelser svinghjul

Udskiftelige reservedele som fodstøtter, fodplader, armlænspuder og frakkeskåner
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 12183:2002 Manuelt drevne kørestole – Krav og prøvningsmetoder

eller
•

DS/EN 12183:2009 Manuelle kørestole – Krav og prøvningsmetoder

eller tilsvarende

Kørestole der er beregnet til fastspænding under transport i bil skal overholde
•

DS/ISO 7176-19: 2002 Kørestole. Del 19: Mobilt udstyr på hjul til brug i motorkøretøjer

eller
•

DS/ISO 7176-19: 2008 Kørestole. Del 19: Kørestole - Del 19: Mobilt udstyr på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer

eller tilsvarende

Kørestole, der er beregnet til at få monteret en hjælpemotor skal overholde (for hele kombinationen af stol og
hjælpemotor)
•

DS/EN 12184:2002 Elektrisk drevne kørestole, scootere og deres ladere. Krav og prøvningsmetoder.

eller
•

DS/EN 12184:2009 Elkørestole, elscootere og tilhørende ladeapparater. Krav og prøvningsmetoder.

eller tilsvarende

Der skal medsendes oplysninger om følgende:
Komplet tilbehørsprogram
Max. brugervægt
Relevante mål og vægtangivelser
Tilladte rengøringsmetoder
Hvorvidt der kan monteres en hjælpemotor
Hvilke fastspændingssystemer, der må anvendes ved transport i bil
Stellet og andet materiale på stolen, herunder overfladebehandlingen
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Forventet levetid
Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser
Konsulentbistand, omfang og indhold
Leveringstid

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

Indstillingsmuligheder

- armlæn

Køreegenskaber for bruger og hjælper

- tipsikring

Tilbehørsprogram

- bremser

- benstøtter
- skubbehåndtag
Komfort for bruger, herunder
- bremserne ikke i vejen
- siddekomfort

Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder

Antal varianter af sædedimensioner
Funktionalitet, herunder

- montering af hjælpemotor
- montering på trappekører

- indstillingsfunktioner

Almindelig vedligeholdelse

- skubbehåndtag

Rengøringsvenlighed

- vægt

Leveringstid

- sammenklapning
- tipsikringer
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