Delaftale 38-3 - Sejl til mobile og stationære personløftere
ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)
12 36 21(-27)
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)
Lave toiletsejl med delte benstøtter: sejlet skal give støtte nederste del af ryggen.
Løftesejl til anvendelse sammen med stationære personløftere, fritstående loftløftere og mobile personløftere.
Sejlet skal være udstyret med centreringsbånd eller lignede. Syningerne må ikke kunne give risiko for tryk.
Sejlet skal kunne benyttes til løfteåg med 2 punkts ophæng.
Størrelsen skal minimum dække str. X-small til x-large eller tilsvarende. Den tilbudte pris skal gælde uanset hvilken
størrelse udbyder bestiller.
Udformning

Skal give støtte til nederste del af ryggen (dække nederste del af torso)
Benstropperne skal være afstivede så de ikke folder under brug.

Løfte stropper med forskellige længdepositioner (så samme sejl kan klare borger i forskellige højder.)
Sikkerhedsordning der sikre at borger ikke glider ud af sejlet.
Materiale

Skal være slidstærkt og hurtigt tørrende sejlmateriale.

Brugervægt

Skal være min. 200 kg.

Mærkning

Sejlet skal være udstyret med tydelig angivelse af Type, størrelse, max. Brugervægt, vaskeanvisning,

Skal være trykfordelende og holde faconen under brug.

produktionsår producent CE-mærkning.

Mærkningen skal være holdbar og kunne tåle gentagen vask uden at oplysningerne bliver utydelige.
Hvis bæltet kan tage ud ved vask skal størrelse fremgå på bæltet.
Rengøring

Sejlet 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 sejlet. Uddybende betjeningsvejledning leveres med

Øvrigt

Der skal vederlagsfrit kunne rekvireres sejl til afprøvning.

Leveringstid

sejlet.

Max. 3 hverdage.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)
Forlængerstropper til sejl,
Spænder såfremt at sejlets bælte leveres med klikspænde.
Løse bælter hvis de ikke er syet fast i/på 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:

Hvilke typer lifte på det danske marked, sejlet kan kombineres med.
Max. brugervægt
Alle brugsmål og vægtangivelser
Materiale i sejl
Tilladte rengøringsmetoder for sejl/seler
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, herunder

Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder

Komfort for bruger, herunder

Tilbehør, herunder

- af- og påsætning af sele/sej

- seler/sejls materialer og pasform

- mærkning

- sele/sejlprogram

Rengøringsvenlighed
Almindelig vedligeholdelse
Eftersyn
Leveringstid

