Delaftale 45 – Kugledyne / Sansestimulerende dyne
ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)
04 36 03 – 01 (eller lignende)
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)
Dyne fyldt med plastikkugler, kæder eller granulat til sansestimulation og beroligelse.

Mål

Størrelse: 140 x 200 cm.

Øvrigt

Dyne der er kassettesyet i ren bomuld fyldt med forskellige former for kugler, kæder eller granulat.

Rengøring

Skal overholde SSI’s retningslinjer for generelle krav til en rengøring.
Vask ved 60 grader.

Løst betræk skal kunne tåle at vaskes i vaskemaskine ved min. 80 grader i min. 10 minutter.
Skal kunne tåle tørretumbling.
Leveringstid

Max. 5 hverdage.

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

• DS/EN 1957:2001 Boligmøbler – Senge og madrasser, Prøvningsmetoder til bestemmelse af funktionelle egenskaber
• HMI’s metode for prøvning af madrassers trykfordelingsevne

• DS/EN 597-1:1995 og DS/EN 597-2:1995. Møbler. Bestemmelse af antændeligheden af madrasser og sengebunde. Del
1 og 2, antændelseskilde henholdsvis glødende cigaret og tændstikflamme. (For madras)

• DS/EN ISO 12952-1 og -2 Textilprøvning. Sengeudstyrs brandforhold, for antændelseskilde glødende cigaret, og
12952-3 og -4 for antændelseskilde lille flamme. (For madrasbetræk)

eller tilsvarende.

Der skal medsendes oplysninger om følgende:
Min. og max. brugervægt

Materialer, egenskaber for madras og betræk og opbygning af madras
Materialer/metoder anvendt i forbindelse med at opnå en evt. brandhæmmende effekt (se fx krav i forbindelse med ØkoTex mærkningen)

Alle mål og vægtangivelse
Tilladte rengøringsmetoder
Evt. restriktioner ved opbevaring (fx liggende eller stående)
Evt. alternative betræk
Forventet levetid
Leveringstid

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser
Bortskaffelse

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, herunder
- xxxx

- xxxxxxxxx
- xxxxxx

Xxxxxxxxx

