Kronobergs sortiment av
1223 MOTORDRIVNA RUL LSTOLAR

Hjälpmedelscentralen
I detta dokument finner du information om hjälpmedel som ingår i Kronobergs
sortiment. Använd alltid hjälpmedelshandbokens anvisningar för att se när
respektive hjälpmedel är förskrivningsbart och vem som har förskrivningsrätt.
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/hjalpmedel/
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Att tänka på inför förskrivning av elrullstolar
•
•

•

Innan något steg för elrullstol kan påbörjas ska enklare förflyttningshjälpmedel
ha provats och utvärderats.
Vid val av elrullstol utgår förskrivaren från nedan riktlinjer. Produkterna
kommer i ordning för behovstrappa. Börja alltid med den enklare modellen för
att utvärdera körtid och nytta. Om kriterierna sedan uppnås kan förskrivningen
öka en nivå när behov uppstår.
Värden för stolen beror på stolens konfiguration. Det är viktigt att patienten
läser bruksanvisningen för rätt information.

Elrullstol med manuell styrning 122303
Steg 1: Trehjulig elscooter
Modell: Orion Metro 10 km/h
Mindre scooter för utomhusbruk. Förskrivs till person som inte kan gå längre sträckor och
som inte klarar att köra manuell rullstol utomhus. Personen har funktion i båda armarna och
händerna, klarar självständig överflyttning och och har inte behov av sittanpassning. Personen
är av normalvikt. Stolen körs nåde på jämn och tillrättalagt underlag och på grus, gatsten och
skogsvägar.
Förskriv alltid denna elscooter under provperioden (om
brukarvikten är inom ramen) för att sedan utvärdera körtid
och användningsgrad. För att lasta varor – använd korg
fram (ej den stora då det kan ge instabilitet vid styrning)
och vid behov korg monterad bak. Standardsäte är De
Luxe. Vid behov av högre rygg förskrivs sits premium
(rygghöjd 630 mm). Juniorsäte finns och väljs vid
förskrivning till barn.
Längd: 1240 mm
Bredd: 6600 mm
Vikt: 103 kg
Sittbredd: 510 mm
Sittdjup: 470 mm
Rygghöjd: 490 mm
Max brukarvikt: 136 kg
Max säker lutning: 10 °
Leverantör: Invacare, http://www.invacare.se/sv
HMC art.nr: 35210
Tillbehör: Backspegel art.nr 31018, kryck/käpphållare art.nr 34130, Rollatorhållare inkl KKh
art.nr 32846, Ryggmonterad korg art.nr 33959, Syrgashållare art.nr 35436, Fotgas art.nr 35438,
Sits premium art.nr 35440, Punkteringsfria däck fram art.nr 35441 - bak art.nr 35442.

Steg 2: Fyrhjulig elscooter av större modell
Modell: Comet Pro 15 km/h
Större scooter för utomhusbruk. Förskrivs till person som inte kan gå längre sträckor och som
inte klarar att köra manuell rullstol utomhus. Personen har funktion i båda armarna och
händerna, klarar självständig överflyttning och och har inte behov av sittanpassning. Används
till person med tyngre brukarvikt, körning på tuffare underlag och längre körsträckor. Om det
inte är en person med tung brukarvikt så prova Orion i första hand för att sedan utvärdera
körtid, användning osv. HD-sits finns och väljs vid förskrivning till person upp till 160 kg. För
högre brukarvikt görs enskilt ärende på Comet Ultra (upp till 220 kg brukarvikt).
För att lasta varor – använd korg fram, den ingår i grundfigurationen (ej den stora då det kan
ge instabilitet vid styrning) och vid behov av mer lastyta
komplettera med korg monterad bak.
Comet förskrivs vid behov av elsitslyft. Elsitslyft förskrivs
endast i syfte att klara självständig överflyttning ej för att nå
varor eller liknande. (Beslut ska tas i elstolsgruppen innan
förskrivning).
Längd: 1450 mm
Bredd: 665-685 mm
Vikt: 136 kg
Sittbredd: 510 mm
Sittdjup: 470 mm
Rygghöjd: 490 mm
Max brukarvikt: 160 kg
Max säker lutning: 10°
Leverantör: Invacare, http://www.invacare.se/sv
HMC art.nr: 35211
Tillbehör: Backspegel art.nr 31018, kryck/käpphållare art.nr 34130, rollatorhållare inkl Kkh
art.nr 32846, syrgashållare art.nr 35436, fotgas art.nr 35438, sits premium art.nr 35468,
punkteringsfria däck bak vä art.nr 35466, bak hö art.nr 35467, fram art.nr 35465.

Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning 122306
Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar 122312
Steg 3: Bakhjulsdriven elrullstol för kombinerad
inom-/utomhuskörning – smalare däck
Modell: Bora Modulite Linx 10 km/h
Bakhjulsdriven elrullstol med smalare däck för utomhuskörning med
enklare sits i grundutförande. Väljs även för inomhuskörning.
Förskrivs till ”scooterförare” som inte har tillräcklig funktion i armar
och händer för att köra scooter och/eller inte klarar självständig

överflyttning. Används vid behov av vårdarstyrd elrullstol. Elrullstolen levereras utan dyna,
komplettera med förskrivning av grundsortiment. Anpassningsbar sittenhet finns och används
vid förskrivning till person med behov av mer stöd och avlastning i sittandet (när inte
standardrygg med bålstöd räcker till), dyna medföljer då.
Eltilt ingår i grundfiguration. Elsitslyft förskrivs endast i syfte att klara självständig
överflyttning ej för att nå varor i affären eller liknande. (Beslut ska tas i elstolsgruppen innan
förskrivning). Elrygg förskrivs vid mer behov av avlastning i sittandet, och när patienten sitter i
elrullstolen större delen av dagen. Vid lastning på elrullstol används väskkrok (ej lasthållare).
Längd: 1160 mm
Bredd: 620 mm
Vikt: 98 kg
Sittbredd: 380-530 mm
Sittdjup: 410-510 mm
Max brukarvikt: 130 kg
Max säker lutning: 10 °
Leverantör: Invacare, http://www.invacare.se/sv
HMC art.nr: 35463
Tillbehör: Se Region Kronobergs utprovningsprotokoll.

Steg 4: Bakhjulsdriven elrullstol för kombinerad inom/utomhuskörning – bredare däck
Modell: Kite Modulite Linx 10 km/h
Bakhjulsdriven elrullstol med bredare däck för utomhuskörning med enklare sits i
grundutförande. Väljs även för inomhuskörning. Förskrivs till ”scooterförare” som inte har
tillräcklig funktion i armar och händer för att köra scooter
och/eller inte klarar självständig överflyttning. Anpassningsbar
sittenhet finns och används vid förskrivning till person med
behov av mer stöd i sittandet. Vid behov av att få med sig
tillhörigheter används väskkrokar. Bagagekorg är ej
upphandlat och används endast vid behov av att montera
medicinsk utrustning.
Används till person med tyngre brukarvikt, körning på tuffare
underlag och längre körsträckor. HD-sits finns och väljs vid
förskrivning till person upp till 160 kg. Beslut om förskrivning
(samt tillägg av elfunktioner) tas i elrullstolsgrupp.
Längd: 1140 mm (beroende på sitsens position)
Bredd: 595 mm
Vikt: 126 kg
Sittbredd: 380-530 mm
Sittdjup: 410-510 mm
Max brukarvikt: 136 kg (160 kg vid HD-sits)
Max säker lutning: 10 grader
Leverantör: Invacare, http://www.invacare.se/sv
HMC art.nr: 35464
Tillbehör: Se Region Kronobergs utprovningsprotokoll.

Steg 5: Framhjuldriven elrullstol för kombinerad inom/utomhuskörning – anpassningsbar sits
Modell: iChair mc Front 10km/h
Framhjulsdriven elrullstol med anpassningsbar sits i grundutförande. Väljs vid mycket
inomhuskörning men även i kombination med utomhushörning. Väljs till person med
medelsvår sittproblematik som sitter i elrullstolen hela dagen. Behov av elfunktioner finns för
justering av sitsen. Enklare sittenhet finns och används vid förskrivning till person som kör
mycket inomhus men som saknar behov av sittanpassning. Vid behov av bålstöd och lårstöd
används modell från stealth/permobil i kombination med unitrackskena. Vid behov av att få
med sig tillhörigheter används väskkrokar. Bagagekorg används vid behov av att få
med medicinsk utrustning.
Längd: 1180 mm (beroende på sitsens position)
Bredd: 630 mm
Vikt: 124 kg
Sittbredd: 380-530 mm
Sittdjup: 400-560 mm
Max brukarvikt: 160 kg (+10 kg last)
Leverantör: L&B Medical, https://www.lbmedical.se/
HMC art.nr: 35121
Tillbehör: Se Region Kronobergs utprovningsprotokoll.

Steg 6: Framhjuldriven elrullstol för kombinerad inom-

/utomhuskörning – för avancerad sittproblematik
Vid avancerad sittproblematik och/eller behov av elfunktion för full justering av sitsen
(inklusive rygg - till horisontalläge), vertikalsits, alternativa styrsätt eller omgivningskontroll
väljs enskilt ärende.
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