Delaftale 17 - Kørestol, hjælpermanøvreret, komfort
ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)
12 22 18 (-04)
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)
Kørestol, hjælpermanøvreret komfort, aktiv, med polstret sæde, ryg og nakkestøtte, med høj grad af siddekomfort og med
mulighed for variation af siddestilling. Justering af rygfældning og sædekip skal ske ved hydraulik eller el. Stolen skal have
mange indstillingsmuligheder, herunder indstilling af balancepunkt, for at kunne skabe en god køreergonomi. Stolen skal
kunne køres frem af bruger eller skubbes af hjælper.

Sædestørrelser

Kørestolen skal kunne fås i flere bredder, der dækker området fra 38 cm – 55 cm. Bredde intervallet
skal være max. 5 cm.

Kørestolen skal kunne fås i flere dybder, der dækker området fra 36 –55 cm. Det max. dybdeinterval må
være max. 5 cm.

Kørestolen skal kunne fås i flere højder, der dækker området fra 36-45 cm uden pude.
Kipfunktion

Sædeenheden skal kunne kippe min. 20o bagud – og min.1o fremad.

Ryg

Stolen skal leveres med stropryg. Ryggen skal kunne fældes min. 15o bagud. Ryggen skal have

mulighed for forskellige typer af ryghynder. Der skal være mulighed for forskellige ryghøjder. Ved
indstilling af ryghøjden bibeholdes standard rygrør.

Betjening

Rygfældning og sædekip skal kunne indstilles med bruger i stolen og være lette og logiske at betjene.

Armlæn

Skal være højdeindstillelige og aftagelige, samt gerne med mulighed for regulering af den indbyrdes
afstand.

Højde over sæde fra 15,5 cm – 32,5 cm. Med et interval på max. 2½. Armlænene skal være med

plastsidestykker eller anden type frakkeskåner. Armlænspolstring skal være af et ikke absorberende
materiale.
Benstøtter

Skal være højdeindstillelige, eleverbare og aftagelige. Gerne længdekompenserende benstøtter.
Benstøtterne skal kunne højdejusteres i interval af 2 cm. Benstøtterne skal være forsynet med
lægplader, som kan vinkles og er indstillelige i dybden og højden.

Fodplader

2-delte opklappelige fodplader med antiskrid overflade. Skal være forsynet med dybdejusterbar

hælstrop. Skal kunne vinkles fremad/bagud og være dybdejusterbare. Skal kunne holde sig oppe i
opslået tilstand.

Hjul

Drivhjul skal være min. 20-24” med luftfyldte slanger. Drivringene skal kunne afmonteres. Drivringenes
afstandsstykker skal kunne justeres. Hjulene skal være med quick-release aksel.

Svinghjulenes dæk/gummiringe skal være massive og forefindes i størrelserne 6-8”. Forgafler med
mulighed for forskellig placering af hjul.

Dæk må ikke kunne smitte af på underlaget.
Bremser

Skubbehåndtag

Skal være lette at betjente og kunne betjenes af hjælper og bruger. Håndgrebet må ikke være i vejen for
hænderne under kørsel. Bremsen må ikke øge totalbredden på stolen. Skal være lette at justere og der
skal være et brugervenligt håndgreb og lette at udskifte.

Skal være højdeindstillelige i området 90 cm – 110 cm over gulv.

Tipsikring

Kørestolen skal være monteret med to tipsikringer, som skal kunne indstilles og deaktiveres uden brug

Trædepedal

Kørestolen skal have mindst én trædepedal, evt. integreret i tipsikringen.

Vægt

Vægt med hjul og ekskl. alt øvrigt aftageligt udstyr max. 35 kg.

af værktøj.
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Brugervægt

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

Rengøring

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.
Øvrigt

Evt. hulrum eller forsænkninger, hvor væske kan samles, skal være forsynet med drænhul
Kørestolen skal kunne benyttes med ledsagerbetjent trappekører.
Kørestolen skal kunne monteres med hjælpemotor.
Kørestolen skal være beregnet til fastspænding under transport i bil, og anbefalede
fastspændingssteder skal være tydeligt afmærket på stolen.

Mulighed for montering af seler, gerne uden brug af værktøj.

Stolen skal kunne indstilles med et minimalt forbrug af værktøj.
Let tilgængeligt reservedelskatalog på dansk.
Det skal være muligt at få kvalificeret konsulentbistand til at indstille kørestolen.
Leveringstid

Max. 5 hverdage.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)
Standard siddepude
Forskellige rygpuder
Fast ryg
Forskellige typer kropsstøtter og sidestøtter
Nakkestøtter/hovedstøtter med forskellige udformninger, som kan reguleres i højde, dybde og vinkel
Lange og korte armlæn
Hemiplegiarmlæn
Kørestolsbord, halv og hel
Forskellige typer benstøtter, herunder faste benstøtter, amputationsbenstøtter og hvis muligt centerhængte benstøtter.
Sele
Elektrisk betjening af sædekip, hvis det er muligt at montere dette på kørestolen
Elektrisk betjening af rygfældning, hvis det er muligt at montere dette på kørestolen
Skubbebøjle
Bremseforlænger
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
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•

DS/ISO 7176-19: 2002 Kørestole. Del 19: 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
Hvis der leveres el-betjent ryg og/eller sædefunktion, da opladningskapacitet og –procedure
Forventet levetid
Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser
Konsulentbistand, omfang og indhold, pris
Leveringstid
Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)
Betjeningsvenlighed for bruger, herunder

- bremser, hvis relevant for denne produkttype
Komfort for bruger, herunder

Indstillingsmuligheder, herunder
- sædebredde

- tilt og rygfældning

- siddekomfort

Tilbehørsprogram

Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder

Funktionalitet, herunder

- skubbehåndtag

- montering på trappekører

- indstillingsfunktioner
- tipsikring

- montering af hjælpemotor

- vægt

Almindelig vedligeholdelse

- opladningskapacitet, hvis relevant

Rengøringsvenlighed

- manøvrering og kørsel

- opladningsprocedure, hvis relevant

Leveringstid
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