Delaftale 36 - Mobil ståløfter med sejl
ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)
12 36 04 (-01) og 12 36 21 - 31
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)
Mobil personløfter af typen ståløfter med motoriseret løftemekanisme og motoriseret breddeindstilling af understel
beregnet til forflytning af person fra siddende til stående stilling.
Understel

Højden skal være max. 15 cm målt forrest på understellet

Løfteren skal være forsynet med parkeringsbremser, der låser både for rul og drej.
Understellet skal have V-formet / parallel breddeindstilling.

Understellets udvendige bredde i smalleste stilling skal være max. 65 cm.

Der skal være plads til at en kørestol i totalbredde 75 cm skal kunne anvendes på en hensigtsmæssig
måde sammen med ståløfteren.

Løftehøjde

Håndbetjening

Skal være min. 165 cm
Den elektriske håndbetjening skal være logisk, tydeligt og holdbart mærket med trykknappernes
funktion.

Skal kunne holdes i og betjenes med samme hånd.

Skal kunne betjenes lige godt med højre og venstre hånd. Skal kunne ophænges sikkert på løfteren.
Skal let kunne udskiftes.

Skal kunne tåle gentagne fald på gulv, og ledning skal kunne tåle gentagne trækpåvirkninger.
Benstøtte

Skal kunne justeres i højden og dybden uden brug af værktøj. Skal være polstret og udformet, så
knæene ikke glider ud til siden.

Skal have mulighed for montering af sikkerhedsstrop for at holde underben.
Fodplade

Skal være skridsikker.

Brugervægt

Skal være min. 125 kg.

Batterikasse

Skal placeres således, at den generer bruger og hjælper mindst muligt.

Batterioplader

Skal være integreret i ståløfteren , og ladestikket skal være let og logisk at sætte i.

Der skal være lys/lydsignal, når der er behov for opladning, når batteriet lades, og når det er fuldt
opladet

Nødstop/nødfir

Skal være tydeligt afmærket og let at betjene.

IP-klasse

Elektriske dele skal have en beskyttelse mod indtrængning af vand på min. IP 4.

Rengøring

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

Sejl/sele skal kunne vaskes i vaskemaskine ved min. 80° i min. 10 minutter. Skal kunne tåle
tumbletørring.
Brugsanvisning

En kort betjeningsanvisning skal være aftrykt på eller ophængt ved personløfteren.

Øvrigt

Løfteren skal let kunne adskilles i forbindelse med transport.. Tungeste enkeltdel må veje max.25 kg

Leveringstid

Max. 5 hverdage.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)
SEJLET SKAL VÆRE MONTERET MED SIKKERHEDSBÆLTE.

Sejl/seler der kan anvendes til størrelser: x-small til x-large
Sejl/sele med centreringsbånd eller lignende markering

Løfte stropper med forskellige længder positioner (så samme sejl kan klare borger i forskellige højde.)
Materialet skal være trykfordelende og holde facon under brug.

Løfteåg i forskellige bredder eller breddeindstillelige, hvis aktuelt for den tilbudte ståløfter
Forlængerstropper til sejl,
Holder til paretisk arm
Betjeningsvejledning skal enten være mærket på eller leveret med sejlet.

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 ISO 10535:2007 Personløftere til flytning af handicappede personer - Krav og prøvningsmetoder
eller tilsvarende.

Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Hyppighed og omfang af evt. eftersyn af både løfter og sejl i henhold til leverandørens anvisninger, og hvilke kompetencer,
der kræves for at udføre eftersynet

Hvorvidt der kan bruges sejl/seler af andre fabrikater, i givet fald hvilke, eller der angives hvilke specifikationer, der skal
være opfyldt herfor
Max. brugervægt
Alle brugsmål og vægtangivelser
Materiale i sejl/seler
Tilladte rengøringsmetoder for løfter og sejl/seler
Tilbehørsprogram
Forventet levetid
Opladningskapacitet
Leveringstid
Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

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

Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder

- løfteområde

- lav vægt på enkeltdele

- løfteinterval
- understel
- løfteåg

Betjeningsvenlighed, herunder

- monteringslethed

- opladningsprocedure
- opladningskapacitet
- mærkning

- af- og påsætning af sele/sejl

Tilbehør, herunder

- placering af betjeningshåndtag/pedaler

- løfteåg

- håndbetjeningen
- kraftforbrug

- sele/sejlprogram

- manøvrering og kørsel

Rengøringsvenlighed

Komfort for bruger, herunder

Almindelig vedligeholdelse

- seler/sejls materialer og pasform

Eftersyn

- placering af batterikasse

Leveringstid

- afstand til mast

- ståstilling i sele/sejl
- lydsvaghed

- løftebevægelse

