Produktområde: Elrullstolar fr o m 2021-09-01
Avtalsnummer:

Garanti:

Leveranstid:

2020-O001103
Garanti gäller samtliga produkter
(exklusive förslitningsdelar) och är
minst 5 år. Förslitningsdelar har en
garantitid på minst 1 år.

Elrullstolarna går att beställa i olika
utföranden och det finns mycket tillbehör
till dem. Ta kontakt med konsulent vid
behov av utprovning

Leverans ska vara köparen
tillhanda inom 10 arbetsdagar.
Tillbehör inom 5 arbetsdagar
Reservdelar inom 3 arbetsdagar.

Produktområde

Beskrivning
Barn/ungdom/vuxen som kör elrullstol inne i sin dagliga
förflyttning. Brukaren har behov av en aktiv sittställning
för t.ex. läxläsning, arbete och likvärdigt. Brukaren har
ofta god bålstabilitet och är aktiv i sin vardag. Valet av
drivfunktion baseras på hur miljön ser ut där elrullstolen
ska användas samt hur brukaren hanterar elrullstolens
köregenskaper.

A1

A-klass inne,
framhjulsdriven arbetsstol

A2

A-klass inne, mitthjulsdriven förflyttning. Brukaren har behov av en aktiv sittställning
arbetsstol
för t.ex. läxläsning, arbete och likvärdigt. Brukaren har

Barn/ungdom/vuxen som kör elrullstol inne i sin dagliga

A3

A-klass inne,
framhjulsdriven

B1

B-klass inne/ute,
framhjulsdriven

B2

B-klass inne/ute,
mitthjulsdriven

B3

B-klass inne/ute,
bakhjulsdriven

B4

B-klass ute/inne,
bakhjulsdriven

B5

B-klass sittenhet med
ståfunktion

B6

B-klass inne/ute,
framhjulsdriven, avancerad
sittenhet och styrsätt

B7

B-klass, ute/inne,
framhjulsdriven, avancerad
sittenhet och styrsätt

B8

B-klass inne/ute,
mitthjulsdriven, avancerad
sittenhet och styrsätt

B9

B10

B11

C1

ofta god bålstabilitet och är aktiv i sin vardag. Valet av
drivfunktion baseras på hur miljön ser ut där elrullstolen
ska användas samt hur brukaren hanterar elrullstolens
köregenskaper.

Ungdom/vuxen som kör elrullstol inne och ute, i
tillrättalagd miljö, i sin dagliga förflyttning. Brukaren
behöver stöd i sittande samt möjlighet att med
elektriska funktioner variera sin sittställning och komma
upp i stående. Förflyttning till och från elrullstol görs
med lyft eller via stående förflyttning med levande stöd.
Ungdom/vuxen som kör elrullstol inne och ute, i
tillrättalagd miljö, i sin dagliga förflyttning. Brukaren har
ofta ett stort vårdbehov och behöver mycket stöd i
sittande samt möjlighet att med elektriska funktioner
variera sin sittställning. Förflyttning till och från elrullstol
görs vanligtvis med lyft men kan i vissa fall även ske
via stående förflyttning med levande stöd. Ofta har
brukaren en progredierande diagnos. Valet av
drivfunktion baseras på hur miljön ser ut där elrullstolen
ska användas samt hur brukaren hanterar elrullstolens
köregenskaper.

B-klass, avancerad
sittenhet med ståfunktion

B-klass, barn

Barn som behöver en liten, enkel och smidig elrullstol
som kan användas både inne och ute, i tillrättalagd
miljö. Brukaren har ett omfattande stöd från
omgivningen och behöver oftast en längre
träningsperiod för att lära sig köra elrullstol.

C-klass ute

Artikel/leverantör

Artikel/leverantör

L&B Medical Ichair
McS

Permobil K300

Eurovema Miniflex SitRite

Mercado REAL 6100 Plus Linx

Invacare TDX SP2 NB (Narrow Base)

Ungdom/vuxen som kör elrullstol inne och ute, i
Sunrise Q400 F Lite
tillrättalagd miljö, i sin dagliga förflyttning.
Brukargruppen är väldigt varierande alltifrån den som
har god bålstabilitet och som gör självständiga
Invacare TDX SP2
förflyttningar men som inte kan gå mer än kortare
sträckor, till den som har behov av mycket stöd i
sittande samt möjlighet att med elektriska funktioner
variera sin sittställning och där förflyttning till och från Invacare Aviva RX40 NB (Narrow Base)
elrullstol görs med lyft. Valet av drivfunktion baseras på
hur miljön ser ut där elrullstolen ska användas samt hur
brukaren hanterar elrullstolens köregenskaper.
Invacare Aviva WB (Wide Base)

Ungdom/vuxen som kör elrullstol inne och ute, i
tillrättalagd miljö, i sin dagliga förflyttning. Brukaren har
ofta ett stort vårdbehov och behöver mycket stöd i
sittande samt möjlighet att med elektriska funktioner
variera sin sittställning och komma upp i stående.
Förflyttning till och från elrullstol görs vanligtvis med lyft
men kan i vissa fall även ske via stående förflyttning
med levande stöd.

B-klass, barn/ungdom

Artikel/leverantör

Barn/ungdomar som behöver en mer avancerad
elrullstol med fler elektriska funktioner, god
positionering samt flertalet tillbehör. Brukaren använder
oftast stolen hela dagen, både inne och ute.

Ungdom/vuxen som frekvent kör elrullstol ute för
förflyttning i miljöer där en kombinerad elrullstol inte kan
ta sig fram. Patientgruppen är i behov av ett bra
sittande med stöd, kan ofta gå kortare sträckor.
Förflyttning sker stående eller via sidoförflyttning.

Ingen tlldelning

Permobil F3 Corpus

Permobil F5 Corpus

Permobil M3 Corpus

Permobil F5 Corpus VS

Ingen tlldelning

Minicrosser Mc1124

Invacare Storm

C2

C-klass ute, avancerad

Ungdom/vuxen som frekvent kör elrullstol ute för
förflyttning i miljöer där en kombinerad elrullstol inte kan
ta sig fram. Brukargruppen är väldigt varierande alltifrån
den som har god bålstabilitet och som gör självständiga
förflyttningar men som inte kan gå mer än kortare
sträckor, till den som har behov av mycket stöd i
sittande samt möjlighet att med elektriska funktioner
variera sin sittställnin. Förflyttning till och från elrullstol
sker stående eller via sidoförflyttning

Permobil X850

