Från och med 2017-12-01 och 2018-07-01 gäller nytt avtal på manuella rullstolar i
Västmanland.
Som tidigare gäller att de rullstolar som finns på vårt lager ska väljas i först hand. Om
problem uppstår när du ska lägga din förskrivning, ta kontakt med hjälpmedelskonsulent.

Grundsortiment
Transportrullstol 16”

Rst Transit III

Transportrullstol 24”

Rst M100

Allround avancerad

Rst Cross 5 och rst Cross 5 med vårdarbroms

Rullstol hög brukarvikt
(brukarvikt över 125 kg)

Rst Cross 5 XL och Cross 5 XL med vårdarbroms

Komfortrullstol 16”

Rst Azalea Assist 2012

Komfortrullstol stora
drivhjul

Rst Azalea VB 22-24” 2012

Specialsortiment
Om de rullstolar som är förskrivningsbara i webSesam (grundsortiment) inte uppfyller
brukarens behov kan rullstol från specialsortiment förskrivas.
Vid utprovning av rullstol från specialsortiment sker alltid en dialog mellan brukare,
förskrivare och hjälpmedelskonsulent med utgångspunkt på den enskilde brukarens behov av
rullstol och den medicinska professionens bedömning.
Komfortrullstol
Följande modeller finns på avtal från och med 2018-07-01
Sunrise Medical

Emineo
Cirrus G5

Invacare

Dahlia 30
Dahlia 45

Etac

Prio

HD Rehab

HD Balance

Alu Rehab

Netti 4U CED
Netti III
Netti III HD

Aktivrullstol
Följande modeller finns på avtal från och med 2017-12-01.
Aktivrullstol
Panthera
Invacare

Panthera S3 (std, kort, låg och large)
Panthera U3
XLT (75 och 90 gr)
K-serie G3 (75 och 90 gr)

Aktivrullstol lätt
Panthera

Panthera U3 light
Panthera X

Aktivrullstol med
sidosvängbara benstöd
Panthera
Invacare

Panthera S3 swing
XLT swing

Aktivrullstol Barn
Panthera

Bambino / Bambino abduktionsfront

Kort information om förändringar i och med nytt avtal
Cross 5 (inkl Cross 5 med vårdarbroms)
Nya rullstolar kommer fr.o.m. 2017-12-01 att levereras med triangulär rygg från leverantören.
Skillnaden mellan triangulär och biangulär, som vi har på tidigare Cross 5-stolar, är hur
mycket lumbalvinklen kan justeras. Triangulär går att vinkla -8 - +18° och biangulär -2° +13°
På nya Cross 5-stolar kommer drivhjulen att vara monterade i pos D3. Det är ett läge framåt
jämfört med hur det har varit hittills. Även på gamla Cross 5-stolar kommer
drivhjulspositionen att ändras till D3 successivt.

