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Kylhjälpmedel

Bild tagen ifrån isarsweden

Ansvarig hjälpmedelskonsulent
Helena Lagerbäck, telefon: 021-17 44 63
E-post: helena.lagerback@regionvastmanland.se
John Franzén, telefon: 021‐17 46 43
E‐post: john.franzen@regionvastmanland.se
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Hjälpmedelsnivåer
Nivå 1

Hjälpmedel där regionen har hela kostnadsansvaret, framför allt
kostsamma och lågfrekventa hjälpmedel men även de flesta
behandlingshjälpmedel. Ex. elektriska rullstolar, datorer, TENSapparater, inhalatorer mm. Kontakt med konsulent är ibland
obligatorisk.

Nivå 2

Normalnivå för de flesta hjälpmedel. Delat kostnadsansvar mellan
region och kommuner. Kommunen ansvarar för brukare i särskilt
boende. Konsultation vid behov. Till exempel arbetsstolar och
gånghjälpmedel.

Nivå 3

Enklare lagerhållna hjälpmedel som normalt inte kräver någon teknisk
service, t.ex. griptång, sittdynor, toaförhöjare. Dessa försäljs till och
hanteras av respektive vårdenhet.

Nivå 4

Omvårdnadshjälpmedel, tidigare så kallade arbetstekniska
hjälpmedel.
Kontakt med konsulent är ibland obligatorisk.
Exempel på hjälpmedel inom denna nivå är sängar och lyftar. Delat
kostnadsansvar som för nivå 2.

Allmänna förskrivningsregler
Artikel

Kriterier/utprovningsrutin

Kommentarer

Kylväst/keps

Kylväst/keps kan förskrivas av
Fysioterapeut/Sjukgymnast med vana
från arbete med personer med MS och
uttalad värmeintolerans där andra
enklare åtgärder inte är tillräckliga.

Målet med förskrivningen är ökad
aktivitetsförmåga och delaktighet i
vardagen genom bl a: förbättrad motorik,
minskad uttröttbarhet (fatigue), ökad
koncentrationsförmåga och/eller ökad
förmåga att träna.

Kylhjälpmedel är försäljningsvaror och går
inte att returnera till HMC.

Förskrivs via Förskrivningsblankett

Kylväst
Leverantör: Isarsweden
Storlekar Mått
Art.nr
Stl XS
Bröst: 88 cm, Axel till axel: 41 cm, S-38620
Hel längd mitt bak: 53 cm
Stl S
Bröst: 94 cm, Axel till axel: 42 cm, S-38621
Hel längd mitt bak: 55 cm
Stl M
Bröst: 100 cm, Axel till axel: 43
S-37596
cm, Hel längd mitt bak: 57 cm
Stl L
Bröst: 106 cm, Axel till axel: 44
S-38622
cm, Hel längd mitt bak: 59 cm
Stl XL
Bröst: 112 cm, Axel till axel: 45
S-38623
cm, Hel längd mitt bak: 60 cm
Stl XXL
Bröst: 118 cm, Axel till axel: 46
S-38612
cm, Hel längd mitt bak: 60 cm
Stl XXXL Bröst: 124 cm, Axel till axel: 46
S-38613
cm, Hel längd mitt bak: 61 cm
Kylvästen är försedd med kardborreknäppning fram och i sidorna. Detta ger en
enkel av- och påtagning även vid nedsatt rörlighet.
Tillbehör till Kylvästen
Kylinlägg*
S-37437

Bild saknas

Livslängd ca 2-3 år

Kylkeps
Leverantör: Isarsweden
Storlekar
Mått (omkrets) Art.nr
Stl S/M
55-57 cm
S-38580
Stl L/XL
58-60 cm
S-37435
Stl XXL
61cm och över
S-38611
Kylkepsen har lägre verkningsgrad än kylvästen. Den fungerar i första hand
som ett komplement till västen, men även för sig själv när en enklare
hantering och bästa rörelseförmåga eftersträvas.
Tillbehör till Kylkeps
Kylinlägg*
S-37436
Livslängd ca 2-3 år

Bild saknas

