Lånevillkor Finska

Lainaehdot
Apuvälineiden lainaehdot
Toivottavasti sinulle on paljon hyötyä apuvälineestä, jonka olet saanut lainaksi. Apuväline on yksilöllisesti
testattu tarpeitasi vastaavaksi. Sitä ei saa lainata eikä luovuttaa eteenpäin toiselle henkilölle. Laina on
rekisteröity hoidonantajallesi. Apuvälineen määrääjä on se terveyden- ja sairaanhoidossa toimiva henkilö, joka
arvioi tarpeesi sekä testaa ja seuraa apuvälineen toimivuutta.
Hoidonantajalla on oikeus tehdä seuranta ja uusi tarvearviointi, jos esimerkiksi terveydentilasi tai asunto-olosi
muuttuvat, jos et käytä apuvälinettä ohjeiden ja neuvojen mukaisesti tai jos voimassa olevat säännökset
muuttuvat. Arviointi voi johtaa siihen, että apuvälineen määrääjä vaihtaa apuvälineen tai määrää sen
palautettavaksi.
Käyttöohjeet ja neuvot
Sinun pitää käyttää, huoltaa ja puhdistaa apuvälinettäsi käyttöohjeiden ja apuvälineen määrääjän yksilöllisten
neuvojen mukaisesti, jotta se toimii oikealla tavalla. Laina-apuvälineisiin ei saa kajota, niihin ei saa asentaa omia
osia eikä niitä saa vahingoittaa.
Jos apuvälinettä täytyy korjata
Ota yhteyttä Apuvälinekeskukseen tai alla mainittuun yhteystietoon. Älä käytä apuvälinettä, jos arvelet siinä
olevan vian vaikuttavan turvallisuuteen.
Jos suunnittelet muuttoa tai pitempää matkaa
Ota hyvissä ajoin yhteyttä alla mainittuun yhteystietoon saadaksesi tietoa apuvälineen siirtämisestä tai
voimassa olevista säännöistä, jos olet matkoilla pitempään.
Nämä kustannetaan itse:
- kulutustavarat, jotka voi ostaa tavallisesta kaupasta, esimerkiksi patterit ja lamput
- käyttökulut, esimerkiksi sähkö
- apuvälineen kuljetukset laina-ajalla
- ulkomailla olon aikana tehty korjaus
Apuvälineen palauttaminen
Kun sinulla ei ole enää käyttöä apuvälineelle tai kun se on kehoitettu palauttamaan, se palautetaan pikimmiten
täydellisenä ja hyvin puhdistettuna. Ota yhteys Apuvälinekeskukseen tai alla mainittuun yhteystietoon
saadaksesi tietoa siitä, miten ja minne apuväline palautetaan.
Voit joutua hyvittämään jos:
- apuvälinettä ei käytetä, huolleta tai puhdisteta käyttöohjeiden mukaisesti
- apuväline on vaurioitunut tavalla, joka ei ole normaalia kulumista
- apuväline on menetetty varomattoman käsittelyn seurauksena
- apuvälinettä ei ole palautettu hoidonantajan kehoituksesta huolimatta
- apuvälineen ulkonäkö on muuttunut, koska siihen on liimattu merkkejä tai vaahtokumia, sitä on maalattu tai
siihen on asennettu koukkuja tai muuta vastaavaa.
Suosittelemme, että tarkistat vakuutussuojasi.
Jos sinulla on kysyttävää tai joudut vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen apuvälineesi kanssa, ota yhteyttä
seuraavasti:
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