Kronobergs sortiment av
PORTABLA RAMPER 1830 15

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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Portabla ramper 183015
Att tänka på inför förskrivning av ramper



I samband med förskrivning av ramp är det viktigt att göra en riskbedömning.
Både maximal höjd och vikt ska tas i beaktning men även personens förmåga att
hantera rampen.
Kontrollera maximal lutning enligt förflyttningshjälpmedlets instruktionsbok.

Tröskelramp
Modell: Tröskelramp Excellent weekend
Förskrivs för att klara nivåskillnader inne i bostaden. Endast vid tillfälligt behov. Vid långvarigt
behov ansöks om bostadsanpassning i hemkommunen. Finns i flera höjder. Om inte exakt
höjd finns väljs höjden närmst under och tröskelrampen anpassas med förhöjningsremsa för
att komma upp i rätt höjd (du kan justera höjden mellan 2-10 mm).
Leverantör: Kvistberga, http://kvistberga.se/
Sesam art.nr:
1.8 cm

31707

3.7 cm

31993

5,6 cm

29601

7,5 cm

35625

9,3 cm

35626

13,1 cm

35632

Tillbehör: Gummipropp (för infästning i golv) art.nr 35624 (st), monteringsplatta art.nr 35629,
förhöjningsremsa art.nr 35631. Förhöjningsremsan säljs styckvis (till en normalbred
tröskelramp 75 cm behövs 3 st remsor).

Portabla ramper
Modell: Perfolight E2/3
•

Vikbar och telskopisk ramp upp till 210 cm

•

Används för att transportera joystickstyrda elrullstolar och manuella hjälpmedel (ej
elscootrar) i bil eller vid regelbundet behov av att medföra och använda ramp på annan
plats än i den egna bostaden.

•

Skenorna är breda för att möjliggöra att länkhjul och drivhjul som inte är i linje får plats

•

Vid behov av kortare skena skjuts teleskop delen in för att justera till önskvärd längd.

•

Kontrollera maxhöjd hos leverantör (enskild bedömning med riskanalys avgör dock
maxhöjd). Höjden skiljer sig åt mellan om brukaren sitter i stolen eller ej vid körning på
ramp). Kontrollera maxlutning på förflyttningshjälpmedlet.

•

Innan förskrivning är det viktigt att prova hanteringen av ramperna då det är svårt att
lyfta och bära pga vikten (8,6 kg per skena) och storleken på dem.

Storlek: Längd upp till 220 cm. Spårbredd 25 cm. Transportlängd 77 cm.
Vikt: 8,6 kg per skena
Leverantör: Kvistberga, http://kvistberga.se/
Sesam art.nr:
27012 (par)
Modell: Perfolight E3
•

Vikbar och telskopisk ramp upp till 300
cm.

•

Används för att transportera joystickstyrda elrullstolar och manuella hjälpmedel (ej
elscootrar) i bil eller vid regelbundet behov av att medföra och använda ramp på annan
plats än i den egna bostaden.

•

Skenorna är breda för att möjliggöra att länkhjul och drivhjul som inte är i linje får plats.

•

Vid behov av kortare skena skjuts teleskop delen in för att justera till önskvärd längd
(minsta längd 107 cm).

•

Kontrollera maxhöjd hos leverantör (enskild bedömning med riskanalys avgör dock
maxhöjd). Höjden skiljer sig åt mellan om brukaren sitter i stolen eller ej vid körning på
ramp). Kontrollera maxlutning på förflyttningshjälpmedlet.

•

Innan förskrivning är det viktigt att prova hanteringen av ramperna då det är svårt att
lyfta och bära pga vikten (8,6 kg per skena) och storleken på dem.

Storlek: Längd upp till 300 cm. Spårbredd 25
cm. Transportlängd 107 cm.
Vikt: 8,6 kg per skena
Leverantör: Kvistberga,
http://kvistberga.se/
Sesam art.nr:
31151 (par)
Modell: Aerolight – AE150
•

Portabel ramp med hel åkyta som används för att få med elscooter i bil eller vid
regelbundet behov av att medföra och använda ramp på annan plats än i den egna
bostaden. (Användning av tre separata smala skenor till elscootrar ska ej användas pga
den ökade risken).

•

Åkytan på Aerolight rampen är försedd med ett grovt sandpappersliknande ytskikt som
ger halkskydd.

•

Kontrollera maxhöjd hos leverantör (enskild bedömning med riskanalys avgör dock
maxhöjd). Höjden skiljer sig åt mellan om brukaren sitter i stolen eller ej vid körning på
ramp). Kontrollera maxlutning på förflyttningshjälpmedlet.

Storlek: 150 cm längd (körbredd 76 cm). Bredd ihopvikt 43 cm.
Vikt: 11 kg
Leverantör: Kvistberga,
http://kvistberga.se/
Sesam art.nr:
27426
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