Delaftale 19 Arbejdsstol med bremser og gasfjeder til højderegulering
ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)
18 09 03 (-11)
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)
Arbejdsstol til voksne med indstilleligt sæde med lås for sædedrej, med indstillelig rygstøtte og gasfjeder til
højderegulering. Med håndbetjent centralbremse.
Sædet

Skal være højdeindstilleligt i området min. 40-65cm. over gulv, evt. fordelt på flere varianter.
Skal være polstret og forsynet med betræk, der er brandhæmmende, ikke absorberende materiale og
smudsafvisende. Sædet skal kunne rotere i forhold til understel.

Indstilling af

Skal kunne vinkles fremad uafhængig af ryggens indstilling. Sæddebredde skal kunne indstilles i

Ryg

Skal kunne indstilles i højde, i vinkel og i dybde i forhold til sædet.

sæde

intervallet 42-46cm. Sædedybde skal kunne indstillet i intervallet 43-46cm.

Skal være polstret og forsynet med betræk, der er brandhæmmende, ikke absorberende materiale og

smudsafvisende. Rygbredde skal være mellem 42 og 46 cm. Ryghøjde skal være mellem 35 og 42 cm.
Brugervægt

Skal være min. 120 kg.

Armlæn

Skal kunne indstilles trinløst i højde og bredde. Skal være aftagelige.

Bremser

Håndbetjent bremse, som virker på min. to hjul. Bremse skal kunne placeres valgfrit i højre eller venstre

Hjul

Letløbende, svingbare hjul.

side.

Hjulene må ikke kunne smitte af på underlaget.
Hjulene skal være placeret på en sådan måde, at der er god plads til fødderne ved manøvrering og
siddende forflytninger.

Stolen skal have gode køreegenskaber og være stabil i brug
Rengøring

Stolen skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv.

Mærkning

Stolen skal være mærket med max. brugervægt.

Øvrigt

Indstilling af sædehøjde, ryg og armlæn skal foregå med betjeningsvenlige greb med tydelige, logiske

Levering

Max. 5 hverdage.

Understel

Totalbredde af understel må max være 65cm

hjemmepleje og i plejebolig. Hjul skal være rengøringsvenlige.

symboler.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)
Sæder og rygge i alternative størrelser og udformninger
Inkontinens- eller skånebetræk til sæde
Armlæn i forskellige størrelser
Hemiplegiarmlæn
Bremseforlænger
Fodring
Mulighed for elbremse og elhejs

1

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
• Det svenske Hjälpmedelsinstitutets kravspecifikation ”Sittmöbler och sitsar för vuxna”, udgave 15-10-2005, der
bla. indeholder tilpasninger/stramninger af krav i DS/ EN 1335-serien for Kontormøbler – kontorstole (kan
downloades fra http://hmi.dk/media/SvenskKravspecStole051025.pdf )

• DS/EN 1021-1:2006 og DS/EN 1021-2:2006 Møbler. Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler. Del 1
og 2 antændelseskilde henholdsvis glødende cigaret og tændstikflamme eller tilsvarende

Der skal medsendes oplysninger om følgende:
Alle brugsmål og vægtangivelse
Materialer
Materialer/metoder anvendt i forbindelse med at opnå en evt. brandhæmmende effekt (se fx krav i forbindelse med ØkoTex mærkningen

Komplet tilbehørsprogram
Max. brugervægt
Tilladte rengøringsmetoder
Forventet levetid
Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser
Leveringstid
Bortskaffelse

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

Betjeningsvenlighed for depotmedarbejder, herunder

- sædevinkling

- opbevaringsmål

- sædehøjde
- ryggen

- armlæn

- lav vægt

- monteringslethed af tilbehørsdele
Tilbehørsprogram

Komfort for bruger, herunder
- siddekomfort
- klima

Rengøringsvenlighed
Leveringstid

Betjeningsvenlighed for bruger og hjælper, herunder
- kraftforbrug og ergonomi ved betjening af
indstillingsmuligheder

- kraftforbrug og ergonomi ved betjening af bremser
- kørsel og manøvrering
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