Produktområde: Gånghjälpmedel fr o m 2021-04-01
Avtalsnummer:

Garanti:

Leveranstid:

2020/01321
Garanti ska gälla samtliga
produkter (exklusive
förslitningsdelar) och vara för
grupperna A-D minst 2 år och för
grupperna E-Q minst 4 år.
Leverans ska vara köparen
tillhanda inom 5 arbetsdagar för
grupperna A- I, K samt O-P. För
grupperna J, L-N ska leverans
vara köparen tillhanda inom 10
arbetsdagar.

Produktområde

Beskrivning

Brukargrupp

Artikel/leverantör

A

Stödkäpp, vuxen

Används vanligen av äldre
personer med mindre
gångsvårigheter,
balanssvårigheter eller lätt
belastningssmärta.

Vuxen

B

Armbågskryckor flera olika
modeller, barn/ungdom/vuxen

Används av personer i alla åldrar
som p g a olycksfall eller
Barn/ ungdom/
sjukdomstillstånd har
vuxen
gångsvårigheter.

Sanicare hjälpmedel AB
220dksw, 323dksw, 220dueksw,
241dvkbl, 3311, 220dask-R/L,
10

C

Gånghjälpmedel med 3 eller fler
ben

Används oftast av personer med
gång- och balanssvårigheter men Barn/ ungdom/
också vid protesträning eller
vuxen
fraktur som ej får belastas.

Swereco AB Gåbock Kvadrant
std och junior

D

Gåstativ, ungdom och vuxen

Används oftast av äldre personer
med gång- och balanssvårigheter Ungdom/vuxen
där utrymmet är begränsat.

Swereco AB Gåstativ Beta std &
junior

E

Rollator standard, vuxen fälld i
sidled.

Används både inom- och
utomhus av personer med gång
och balanssvårigheter.

F

G

H

Human Care HC AB
Rebel 62

Används både inom- och
Rollator lättvikt, vuxen fälld i sidled utomhus av personer med gång
och balanssvårigheter.

Vuxen

Sunrise Medical AB
Gemino 20

Rollator standard, vuxen fälld i
djupled.

Används både inom- och
utomhus av personer med gång
och balanssvårigheter.

Vuxen

Invacare AB
Dolomite Futura

Rollator storhjulig, vuxen fälld i
sidled.

Används framförallt utomhus av
personer med gång och
balanssvårigheter.

Vuxen

Sunrise Medical AB
Gemino 60

I

Rollator smal, vuxen

Används både inom- och
utomhus av personer med gång
och balanssvårigheter. Väljs
framför allt till personer som har
trånga passager i sitt hem.

Vuxen

Human Care HC AB
Rebel 57

J

Rollator för tunga brukare

Används både inom- och
utomhus av personer med gång
och balanssvårigheter.

Vuxen

Human Care HC AB
Rebel 72 förstärkt

K

Rollator med underarmstöd, vuxen

Används både inom- och
utomhus av personer med gång
och balanssvårigheter, som har
behov av underarmsstöd.

Vuxen

Ingen tilldelning

L

Rollator framåtvänd barn/ungdom

Används både inom- och
utomhus av barn med gång och
balanssvårigheter.

Barn/ungdom

M

Rollator bakåtvänd, barn/ungdom

N

Gåstol barn/ungdom/vuxen

Artikel/leverantör

Artikel/leverantör

Mayday Aid AB
Meywalk 4

Minicrosser AB
Dynamic Pacer

Invacare AB
Dolomite Maxi+

Eurovema Mobility AB
Volaris KID

Minicrosser AB
Rollator Marcy

Etac Sverige AB
Rollator Crocodile

Mayday Aid AB
Flux stl 1-4

Minicrosser
Malte

Etac Sverige AB
Gåstöd Mustang

Eurovema Mobility AB
Grillo

Made for Movement
Sweden AB
NF- Walker
Xplore

Gåbord, vuxen el

Används inomhus av personer
med stora gång- och
balanssvårigheter och av
personer som behöver
avlastningsstöd för armar och
överkropp.

Ungdom/ vuxen

Topro Industri AS
Topro Taurus E Premium

P

Gåbord, vuxen el, benspridning

Används inomhus av personer
med stora gång- och
balanssvårigheter och av
personer som behöver
avlastningsstöd för armar och
överkropp.

Ungdom/ vuxen

Gate Rehab Development AB
Bure Double 2.0, 75mm hjul

Q

Används inomhus av personer
med stora gång- och
Gåbord med uppresningsfunktion, balanssvårigheter och av
vuxen med elbensspridning
personer som behöver
avlastningsstöd för armar och
överkropp.

Ungdom/ vuxen

Gate Rehab Development AB
Bure Rise & Go DB, 75mm hjul

O

Artikel/leverantör

Swereco Ab Stödkäpp Reko
profil &Flex

Barn/ungdom/
vuxen

Används både inom- och
utomhus av barn med gång och Barn/ungdom
balanssvårigheter.
Används av personer som har
dålig bålstabilitet, växlande tonus,
Ungdom/ vuxen/ tun
koordinationssvårigheter eller
svårighet att hålla
gånghjälpmedel med händerna.

Artikel/leverantör

