Produktområde: Bälten, selar, nack- och huvudstöd fr o m 2020-12-01
Avtalsinformation: Avtalsnummer: DNRGS 200061
Garanti:

Leveranstid:
Produktgrupp/
ISO-kod

Garanti gäller samtliga
produkter (exklusive
förslitningsdelar) och är 2 år.
Garanti gällande
förslitningsdelar är 1 år
Leverans ska vara köparen
tillhanda inom 5 arbetsdagar

Egenskap/ användningsområde

Beskrivning

Artikel

Leverantör

Sittbelt comfort pro, olika
spännen finns. Strl från
Small - X-large

Anatomic sitt

A1

2-punkt

Positionerande höftbälte, med en fästpunkt
per sida, som motverkar framåtglidning i
sittande.

A2

4-punkt

Positionerande höftbälte, med två fästpunkter
per sida, som motverkar stora krafter vid
framåtglidning i sittande.

Sittbelt Pro fast, olika
sännen finns. Strl från
Small - X-large

Anatomic sitt

Beskrivning

Artikel

Leverantör

Antirotationsbälte, olika
spännen finns. Strl från Xsmall - Large

Anatomic sitt

Höftbälte 12 24 30

Produktgrupp/
ISO-kod

Höftbälte 12 24 30

Egenskap/ användningsområde

B

4-punkt

Positionerande höftbälte, med två fästpunkter
per sida, som motverkar stora krafter vid
framåtglidning samt rotation i sittande.

Produktgrupp/
ISO-kod

Egenskap/ användningsområde

Beskrivning

Artikel

Leverantör

C1 Sternumstöd

Positionerande bröstsele med axelband som
motverkar framåttippning och rotation av
bålen
(Kallas i kravspecifikationen endast för
bröstsele).

Bodypoint Stayflex
Standard. Strl X-small Large utan dragkedja. Strl
X-Large med dragkedja

Hea Medical

C2

C2 H-sele

Positionerande bröstsele med axelband som
motverkar framåttippning och rotation av
bålen
(Kallas i kravspecifikationen endast för
bröstsele).

Bodypoint Pivotfit
dynamisk, två åtdrag. Strl
XX-small - Large

Hea Medical

C2

Förhöjningsstag

BP Monteringsfäste
Bröstselar

Hea Medical

Artikel

Leverantör

Universalband elastiskt 8
cm resp 15 cm

Hea Medical

C1

Bröstsele 12 24 30

Produktgrupp/
ISO-kod

Uvniversalbälte 12 24
30

Egenskap/ användningsområde

D

150 mm lång, 200 mm lång passar både C1
0ch C2

Beskrivning

Stöd för bål i olika höjd, djup Elastiskt bälte med steglös justering som kan
användas som enkelt positioneringsstöd
och vinkel

Produktgrupp/
ISO-kod

Vadmatta 12 24 30

Produktgrupp/
ISO-kod

Nack- och huvudstöd
18 10 12

Nack- och huvudstöd
18 10 12

Nack- och huvudstöd
18 10 12

Egenskap/ användningsområde

E

Vadmatta

Egenskap/ användningsområde

Beskrivning

Artikel

Vadmatta som förhindrar att fötterna ofrivilligt Vadmatta Aeromesh, strl Shamnar bakom fotplatta och benstöd.
M-L

Beskrivning

Leverantör

Hea Medical

Artikel

Leverantör

F

För personer med behov av extra stöd för
huvud och nacke för att uppnå och bibehålla
Produkt med stöd vid behov väl fungerande postural position. Produktens
syfte ska vara att underlätta vardagliga
av låg grad av postural
aktiviteter såsom matsituation,
positionering.
kommunikation, arm/handrörlighet samt
underlätta andning.

Pro Plush Just. 6-14" , Pro
Plush Just. 7-16", Pro
Plush Just. 8-18" (exkl.
lodrättstag och fäste

Anatomic sitt

F

För personer med behov av extra stöd för
huvud och nacke för att uppnå och bibehålla
Produkt med stöd vid behov väl fungerande postural position. Produktens
syfte ska vara att underlätta vardagliga
av medelhög grad av
aktiviteter såsom matsituation,
postural positionering.
kommunikation, arm/handrörlighet samt
underlätta andning.

Pro Mini stl. S, Pro Mini stl.
M, Pro Mini stl. L (exkl.
lodrättstag och fäste)

Anatomic sitt

F

För personer med behov av extra stöd för
huvud och nacke för att uppnå och bibehålla
Produkt med stöd vid behov väl fungerande postural position. Produktens
syfte ska vara att underlätta vardagliga
av hög grad av postural
aktiviteter såsom matsituation,
positionering.
kommunikation, arm/handrörlighet samt
underlätta andning.

Pro Enkel Nedre small /
Junior övre, Pro Enkel
Nedre / Junior övre, Pro
Enkel Nedre small / Vuxen
övre stödd. (exkl. lod. stag)

Anatomic sitt

