Beställningsstöd vid förskrivning av porttelefon
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Uppdaterad 2017-04-10

Innan förskrivning - tag reda på följande:
Ska låset kunna öppnas från fler än en plats i lägenheten?
Vad heter befintligt lås? Assa 2000 eller annat?
Har den aktuella dörren en eller flera låsklackar?
Förväntas patientens behov förändras på så sätt att de kommer behöva öppna låset via porttelefon från
fler ställen än idag?
Har patienten en befintlig IR-sänddare som ska programmeras för att användas med porttelefonen?
Om inte, skall en IR-sändare förskrivas -se Tillval nedan!
Är du osäker på om patienten klarar att hantera en IR-sändare eller om det är mer funktionellt med en
enkel manöverkontakt som kopplas till porttelefonen med kabel?
Är det bestämt att automatisk dörröppnare ska installeras eller finns det redan installerat
(bostadsanpassning)?
Har hemtjänst installerat något för att kunna låsa upp dörren utifrån utan nyckel? Vem är i så fall
kontaktperson på Hemtjänst? Ange kontaktperson och telefonnummer på kundordern.
Om svaret är ja på någon av frågorna ovan - kontakta handläggare av porttelefoner via
Hjälpmedelscentralens kundtjänst före förskrivning.
Ange gärna vesäntlig information enl ovan som kommentar i din hjälpmedelsorder.
Ange i Web-Sesam artikelnummer enl nedan vid förskrivning av porttelefon. Obs! Begär samleverans!
Sesamnr Grundutförande
64955 Porttelefon Picolo
Porttelefonen består av en centralenhet/rumsenhet, strömförsörjning. Inbyggd ir-mottagare.
Funktion: Talväxling, låsöppning

64956

Dörrenhet Picolo
Monteras utanför dörren

12987

Installation Porttelefon
Ingår i funktionshyran.

68611

IR Sändare Pico2 USB
Den minst avancerade sändaren som fungerar tillsammans med Porttelefon.
Enkel att programmera via USB från dator eller telefon.
IR-sändare Control Medi Easy
En enkel sändare som fungerar tillsammans med Porttelefon.
Används för låsöppning i kombination med dörrautomatik
Annan ir-sändare, ange vilken (sesamnr övr sändare - se websesam).
Val av Ir-sändare avgörs av brukarens funktion och vilken utrustning som ska ir-styras.
Manöverkontakt som alternativ till fjärrkontroll Kontakta hjälpmedelskonsulent för val!

Tillval

62496

Forts. sid 2!

64955

Porttelefon Picolo extra

64956

Dörrenhet Piccolo Extra

66426

IR-mottagare IRS
Används där enbart låsöppning behövs (ej talväxling).
Någon av ovanstående väljs om man behöver kunna öppna lägenhets-/bostadslåset från
flera rum.Installation ingår.

Övrigt
Låsenhet Phoniro Doc Multi kommer installeras. 2 olika låsenheter används till olika typer av
dörrlås (sesamnr 63867 eller 63868 (Assa 2000)). Val av låsenhet avgörs vid installation
eller vid kontakt med handläggare. I särskilda fall kan inte Phoniro Doc Multi användas. Då
lämnar istället handläggare offert på motorlås.
Hyrespriset är samma för båda låsenheterna. Aktuell låsenhet registreras i efterhand på
kundordern av handläggare på Hmc.
Tidigare har DuoCom porttelefon använts. I mån av lagersaldo kan denna lösning föreslås
av handläggare på Hmc.
Läs produktanvisningar angående försäkringsvillkor.

