MTP

Hur ofta Vad som ska kontrolleras

Akutsele

Tyg, band, söm, upphängningsögla/or

Arbetsstol

Var
6:månad
Varje år

Arbetsstol El

Varje år

Sladd och är kontakt är intakta
Batteriet är funktionsdugligt
Broms fungerar vid belastning.
Sits och ryggplatta är stadiga.
Höjdinställning kvarstår vid belastning.
Hjulen rullar lätt – hjulen fria från hår, garn o dyl. Hjulgummit ok.
Låsrattar till armstöd väl åtdragna.
Finns behov av nytt överdrag?

Armcykel

Varje år

Trampor/handtag går runt smidigt utan att hacka/kärva
Navet är fritt från smuts
Skruvar är åtdragna
Handtagen kan justeras i längd och låsmekanismen fungerar
Varvräknaren fungerar

Broms fungerar vid belastning.
Sits och ryggplatta är stadiga.
Höjdinställning kvarstår vid belastning.
Hjul rullar lätt – hjulen fria från hår, garn o dyl. Hjulgummit är ok.
Låsrattar till armstöd väl åtdragna.
Finns behov av nytt överdrag?

Duschpall/Stol

Varje år

Låsanordning för höj-/sänkning av ben är tillförlitlig.
Har toalettstolsförhöjningen metallvingmutter bör hela pallen bytas ut.
Sits och ryggstöd sitter väl fast på rörstativ (duschpall med avtagbar
sits/ryggstöd).
Gummifötter är inte slitna och pallen står stadigt.
Det finns ingen rost på stolens innerben
Tyg, band, söm, öglor

Förflyttningshjälpmedel
(vendelalyft, gåbälte)
Gåbarr

Varje år
Varje år

Splintarna fungerar
Höj- och sänkmekanismen är intakt
Inga sprickor i lack kring infästning i golvplattor

Gåbord

Varje år

Höj-/sänkbart vred intakta och välåtskruvade.
Armplattan är hel.
Handtagen är fastsatta i funktionell vinkel
Hjulen rullar lätt. Ta bort hår mm från hjulnav
Befintliga bromsar fungerar.

Gåbord El

Varje år

Sladd och är kontakt är intakta
Tål belastning utan att tappa höjd
Armplattan är hel.
Handtagen är fastsatta i funktionell vinkel
Hjulen rullar lätt. Ta bort hår mm från hjulnav
Befintliga bromsar fungerar.

Manuped

Varje år

Trampor/handtag går runt smidigt utan att hacka/kärva
Navet är fritt från smuts
Skruvar är åtdragna
Handtag/pedaler kan justeras i längd och låsmekanismen fungerar.
Kardborreband finns och fäster bra
Golvplattor intakta och fastskruvade
Varvräknaren fungerar

Mobil dusch- toastol

Varje år

Rollator

Varje år

Hjulen rullar lätt. Hjulnav är fritt från hår mm
Bromfunktionen fungerar, gummit på hjulen ger friktion
Sittplattan och ryggplattan sitter fast och är hela och rena
Låsanordning för höj-/sänkning av benen är tillförlitlig.
Vip-funktionen fungerar
Broms låser ordentligt i parkeringsläge och rollator står still i låst läge.
Hjulgummit är inte slitet/sprucket.
Hjulnav fritt från hår
Hopfällningsmekanismen fungerar smidigt.
”Låsblocket” låser och förhindrar att rollatorn fälls ihop i uppfällt läge.
Sittytan är felfri och stadigt fastsatt. Testa genom att belasta.
Handtag: greppyta är intakt och omöjlig att ta av.
Höjdinställningsvredet är hårt åtdraget

Rullstol

Varje år

Bromsar
Vid låst läge kan rullstolen inte kunna rubbas
Om bromsen tar dåligt
 Däcken behöver pumpas
 Ledade delarna i bromsen behöver smörjas med t ex matolja
 Bromsfästet har flyttat sig
 Bromsen glappar – fjädern har gått sönder.
Fungerar bromsarna så dåligt att förflyttning sker med risk för tillbud får inte
rullstolen användas innan den är lagad.
Rygg och sits är hel. Slitage med risk för bristning?
Armstöd ska lätt kunna tas bort. Låsmutter för höjdinställning åtskruvad och
fungerar.
Benstöd är stadiga. Låsmutter för höjdinställning åtskruvad och fungerar
Körhandtag är stadiga. Dra i gummihandtaget som ska sitta fast
Tippskydd är nedfällda och väl fastsatta.
Hjulnaven är rena från smuts och hår
Rullstolsdynan är ok? Behöver den tvättas?

Tippbräda

Varje år

Sladd och kontakt är intakta.
Höj- och sänkfunktionen fungerar
Fotplattan är fast och stadig och tål belastning
Tappar inte höjd vid belastning
Hjulen kan låsas och gummit på hjulen inte slitet eller sprucket
Komplett med kardborreband med bra fäste.

Toalettstolsförhöjning
Fristående

Varje år

Låsanordning för höj-/sänkning av benen är tillförlitlig.
Har toalettstolsförhöjningen metallvingmutter bör hela stolen bytas ut.
Toalettsits sitter stadigt fast- gångjärn är intakta och inte rostiga.
Gummifötter inte slitna och förhöjningen står stadigt.

Vridplatta med handtag

Varje år

Hjulen och utrymmet mellan vridplattorna är rena från damm, hår mm
Vridfunktionen löper smidigt och utan ”hack”
Skruvar och reglage är ordentligt åtdragna.
Skumgummit är helt och ingen risk för skada föreligger

Beta-stöd

Vartannat år Höj- och sänkmekanismen är intakt
”Gummifot” är inte sliten d v s bra friktion kvarstår

Brits

Vartannat år Sladd och kontakt är intakta.
Höj- och sänkfunktionen fungerar
Tappar inte höjd vid belastning
Hjulen kan låsas och gummit på hjulen inte slitet eller sprucket
”Huvudplattan” kan låsas
Armstöd vid huvudplattan kan skruvas åt
Sidoarmstöden fastsättning fungerar

Dragapparat

Vartannat år Draglinan löper friktionsfritt.
Handtagen är hela
Infästning i vikter är hel
Fästen till handtag och öglor är hela
Dragapparaten är stadigt fäst i väggen

Motionscykel

Vartannat år Inställningsfunktion av styre och sadel fungerar
Pedaler är hela
”Fotband” till pedaler är hela
Hjulet rullar lätt och utan hack
Hastighets- och avståndsmätare fungerar

Sängbord på hjul

Vartannat år Bordet rullar rakt – hjul och nav är rena från smuts
Låsrattar för höjdreglering fungerar
Inga skruvar är lösa

Handträningsbord

Vartannat år Sladd och kontakt är intakta
Höj- och sänkfunktionen fungerar
Hjullåset fungerar

Ståbord

Vartannat år Sladd och kontakt är intakta
Höj- och sänkfunktionen fungerar
Selen är hel – inga sömmar är trasiga
Skruvar är åtdragna
Skumgummit är helt och ingen risk för skada föreligger

4-puntsstöd,
gåbock

Vartannat år ”Gummifot” är inte sliten d v s bra friktion kvarstår
Inga sprickor finns i trädelarna

