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Beställningunderlag Hjälpmedel
lämplig vid resa
Mobil lyft
Länsservice har olika modeller av mobillyft för resa i sortiment.
Då dessa fyller likvärdig funktion så ligger de i s.k. ersättningskedja – det innebär att den äldsta
artikeln på lager levereras ut i första hand.
Så här ser ersättningskedjan ut för mobil lyft för resa:
Artikel

Leverantör

1:a hand -

Liko

Sesam

22418

Yttermått
bredd x
längd

65 x 115

Lyftområde

26 – 156 cm

Brukarvikt

Övrigt

140 kg

LikoLight
inkl.
transportväskor

Utgått från Leverantör.
Elektrisk höj- och
sänkning, mekaniskt
breddat underrede.
2-punktsbygel
Levereras i tre mjuka
transportväskor.
Total vikt: 23 kg (lyft)

2:a hand -

Etac

37051

66 x 120

27-166,5 cm

150 kg

Molift Smart 150
inkl.
transportväska

Elektrisk höj- och
sänkning, mekaniskt
breddbart underrede.
4-punktsbygel.
Levereras i väska med
hjul av hårdplast
Total vikt: 26 kg (lyft)
13 kg (väska)

Viktig information
Molift Smart 150 har en 4-punktsbygel (Molift Smart o Nomad) som är godkänd
att användas tillsammans en del lyftselar från andra leverantörer.
För att säkerställa att hjälpmedelsanvändarens lyftsele är en godkänd
kombination med Molift Smart 150 kan du höra av dig till hjälpmedelskonsulent
som kan hjälpa till med uppgifter om detta.
En nationell kombinationslista finns med uppgifter om godkända kombinationer.
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Chameleon dusch- och toalettstol
Chameleon är en demonterbar dusch- och toalettstol för mobila brukare som kan packas ner i medföljande
väska. Levereras nerpackad i väskan - Monteras utan verktyg
Höjdjusterbar.
Artikel

Leverantör

Hygienstol Chameleon
inkl. väska

Sesam

Pernova

Lev art nr

12A02

41167

Kommentar

Transportstorlek:
Transportvikt:
Sitsbredd:
Sittdjup:
Strl. intimurtag:
Total bredd:
Sitthöjd:
Brukarvikt:

50 x 50 x 17 cm
9,9 kg
46 cm
42 cm
55 cm
45-55 cm
120 kg

Grundutförande
Hygienstol med 4 hjul
Rygg- och armstöd
Hel mjuk sits (avtagbar)
Sits med intimurtag
Transportväska

Tillbehör
Bild

Artikel

Sesam

Lev art nr

Kommentar

Tryckavlastande
kudde

x

90A19-S

Köp

Potta i rostfritt stål

29151

12A09

Köp

Hållare till bäcken

26450

12A05
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