Delaftale 26 - Trehjulet foddreven cykel med to hjul foran

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)
12 18 06 – 11 (eller lignende)
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)
Trehjulet foddreven cykel med to hjul foran til udendørs brug. Cyklen skal være korrosionsbestandig og kunne tåle bl.a.
vejsalt.

Gear

Skal leveres med minimum 5 gear. Gearskifteren skal være flytbar mellem højre og venstre side.

Bremse

Leveres med fod- og håndbremse med parkeringsfunktion. Håndbremsen skal være flytbar mellem
højre og venstre side.

Styring

Styret skal kunne justeres i højde og vinkel (multi-indstilleligt). Håndtag skal være komfortabelt og
brugervenligt, skal kunne betjenes med højre og/eller venstre hånd
Styrefunktionen skal være logisk og enkel at betjene. Der skal være mulighed for at justere afstanden
mellem sadel og styr.

Totalvægt

Cyklens vægt skal være max. 25kg.

Lys

Cyklen skal være monteret med reflekser efter gældende dansk lov og der skal være mulighed for at
montere forlygter og baglygter

Sadel

Skal være behageligt og yde god siddekomfort, være slidstærkt i ikke-absorberende materiale. Skal
være højdeindstillelig mellem minimum 65cm til 88cm fra jord (evt. fordelt på flere forskellige
modeller)
Indstigningshøjde skal være max 20cm

Tilbehør

Cyklen skal leveres med en kurv med lasteevne på min. 5 kg.

Mærkning

Cyklen skal være mærket med max. brugervægt og tilbehør med max. lasteevne.

Brugervægt

Min. 110 kg.

Rengøring

Cyklen skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv.
hjemmepleje og plejeboliger.
Cyklen skal kunne tåle at rengøres med kommunens sædvanlige metoder

Leveringstid

Max. 15 hverdage.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)
Forskellige sadeltyper
Forskellige typer styr
Tåclips
Stokkeholder
Presenning til overdækning af cyklen
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Krav til dokumentation
Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Hyppighed og omfang af evt. eftersyn og hvilke kompetencer, der kræves for at udføre eftersynet
Max. brugervægt
Alle brugsmål og vægtangivelser
Tilladte rengøringsmetoder
Tilbehørsprogram
Forventet levetid
Leveringstid
Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

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

Indstillingsmuligheder, herunder

- styring af cyklen

- sadel

- cyklens øvrige funktioner

- styr

- håndtag
Almindelig vedligeholdelse
Komfort for bruger, herunder
- siddekomfort

Rengøringsvenlighed

- håndtag
Leveringstid
Tilbehørsprogram med relevante tilbehørsdele
Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder
- indstillingsfunktioner
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