Elrullstol och drivaggregat- särskilda tillägg till lånevillkor
Användning och skötsel
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Enligt Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel ska elrullstol och
drivaggregat användas kontinuerligt varje vecka året om, när väglaget tillåter.
För elrullstol ska användningsfrekvensen vara minst 3 gånger per vecka och
vårdarstyrda drivaggregat ska användas minst 2 gånger/vecka.
Förskrivaren ansvarar för uppföljning och kan begära att hjälpmedlet återlämnas om
det inte används enligt regelverket eller förskrivarens instruktioner.
Följ hjälpmedlets bruksanvisning.
Se till att lufttrycket i däcken är rätt.
Se till att hålla hjälpmedlet rent.
Tänk särskilt på att ladda batterier, även när stolen inte används under en period, se
bruksanvisning. Hjälpmedlet kan stå på laddning då den inte används, men vid åska
skall laddaren kopplas ur, annars riskeras laddaren att skadas. Om laddaren är
urdragen ur vägguttaget men sitter kvar i stolen laddas batterierna ur. Därför ska
laddaren kopplas ur, både ur väggen och ur hjälpmedlet, när det inte pågår någon
laddning. Om batteriet behöver bytas ut på grund av felaktig eller bristfällig laddning
kan du bli ersättningsskyldig.
Förvaring och laddning ska ske i torrt, ventilerat utrymme som håller en temperatur
som inte understiger + 5 grader.
All extrautrustning och inställningar utöver de som tillverkaren anger kan påverka
hjälpmedlets säkerhet. Tillbehör eller extrautrustning får inte monteras utan
förskrivarens och Hjälpmedelscentralens medgivande.

Förvaring
•

Trafik
•
•

•
•
•
•

Förvaring ska ske så att obehöriga inte kan få tillgång till hjälpmedlet. Om
hjälpmedlet förvaras i utrymme som flera personer har tillgång till (exempelvis cykeleller barnvagnsförråd i flerbostadshus) kan hjälpmedlet behöva vara låst och om
möjligt förankrat med låskabel/kedja. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda
på villkoren för säker förvaring. Vid behov att tillfälligt parkera rullstolen utomhus ska
den placeras på väderskyddad plats.

När du kör rullstol är du skyldig att följa gällande trafikregler.
Du får inte köra rullstolen under påverkan av alkohol, droger eller läkemedel som
påverkar bedömningsförmågan.
När du kör din elrullstol utomhus fortare än gångfart (cirka 5–6 km i timmen) gäller
cyklisternas trafikregler. Rullstolen ska då vara utrustad som en cykel och du ska köra
på cykelbanan om det finns en sådan.
I mörker ska elrullstolen ha belysning och reflexer.
Kör du rullstolen långsammare än cirka 5–6 km i timmen betraktas du som
gångtrafikant.
Om en annan person skadar ditt hjälpmedel, t.ex. kör på rullstolen, ska du notera
personens namn och kontaktuppgifter. Ta kontakt med din förskrivare och ditt
försäkringsbolag. I de flesta fall behöver en polisanmälan göras.
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Reparation och underhåll
•
•

Reparation och tekniskt underhåll får endast utföras av Hjälpmedelscentralens
tekniker.
Om elrullstolen slutar fungera utanför hemmet måste den föras till en säker
förvaringsplats. Du får aldrig bogsera elrullstolen (dra den efter annat fordon) då det
kan medföra brandfara. Om du inte kan ordna transport själv kan du anlita en
budfirma eller bärgningsbil. Du får själv betala kostnader för transporten.

Försäkring
•
•

Elrullstol och drivaggregat är stöldbegärliga hjälpmedel. Om hjälpmedlet skadas eller
förkommer kan du bli ersättningsskyldig.
Se över ditt försäkringsskydd. Uppgift om hjälpmedlets värde finns i låneförbindelsen
eller hos förskrivaren.
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