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Om det är tal om mindre ändringar som att höja ett armstöd 5 cm, eller om 
det skall utvecklas en helt ny produkt, beror helt på brukarens behov. I sa-
marbete med terapeuten tar vi fram den bästa lösningen i det givna tillfället 
och kommer med ett eller flera lösningsförslag.

Vi går därefter i gång med att rätta till eller framställa lösningen. Detta före-
går manuellt i vår produktion i Brøndby, där vi har specialutbildad personal 
till att företa ändringarna.
Innan lösningen görs klar blir den provad hos brukaren tillsammans med en 
av våra konsulter och terapeuter.
Det är här avgörs om produkten är som den skall vara eller om den behöver 
ytterligare små justeringar. Först härefter kommer produkten att göras klar, 
lackeras och levereras.

Tvivlar du om huruvida en specialframställd produkt är något för dig,
kontakta en av våra konsulter för råd och vägledning.
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1. 
En terapeut står med e problem som troligtvis 
inte kan lösas med standardprodukter och kontak-
tar därför en av våra konsulter.

2. 
Vid e möte hos brukaren provas e antal olika 
produkter och det bestäms om vad som skall 
ändras.
BBrukare, terapeut och konsult diskuterar fram 
möjliga lösningar så a alla parter är eniga om vad 
som skall ske med produkten.

3. 
Det uärdas e formulär där uppgien beskrivs. 
Här tas också hänsyn ll eventuella risker. E 
sådant formulär skall uärdas enligt EUs laggiv-
ning. 
SSpecialgjorda produkter har inget HMI nummer, 
eersom de framställs ll en specifik brukare. I 
dea formulär ges offert på uppdraget med pris 
och leveransd. Först häreer beslutar 
terapeuten om produkten skall säas i produkon.
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DETTA ÄR HUR PROCESSEN FÖR 
TILLVERKNING AV SPECIALPRODUKTER
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4.
Konsult och produkonsmedarbetare utvec-
klar i samarbete produkten med hänsyn ll 
användarens situaon.
Produkterna framställs från grunden och kan 
därför formas 100 % eer användare.

5.
Om det skall företas ändringar på sitsen 
kommer vi a företa målning och däreer göra 
en ny sits från grunden.
Även ryggen kan göras om. Den kan göras 
högre, bredare, djupare, smalare eller 
ggöras i annat material.

6.
Tillsammans med terapeuten blir produkten 
mellantestad hos brukaren.
Här kontrolleras det a allt är som avtalat och 
om produkten passar användarens behov.
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7.
Eer mellantestet är det forarande möjligt a 
företa mindre ändringar på produkten innan 
denna svetsas och lackeras.

8.
När produkten är godkänd skickas den ll 
målarverkstaden.
 
Här får produkten en snygg och slitstark lackering 
som gör a den håller sig snygg i många år.

9.
Den färdiga produkten är klar för leverans ll 
förhoppningsvis stor glädje för både brukare och 
terapeut.

DETTA ÄR HUR PROCESSEN FÖR 
TILLVERKNING AV SPECIALPRODUKTER
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Stolen ll vänster är en M2 El-p där man arbetat mycket 
med siställningen. Det skapas en särskild plats med skål-
form, särskilda sidostöd och vadderad baksida, samt en ab-
dukonskloss. 

Varje individ behöver en specialanpassad siposion, även i 
samband med toalebesök, annars kan det upplevas smärta 
för a kunna använda duschstolen. Siplatsen här är e bra 
exempel på det faktum a allt är möjligt med hjälp av våra 
sadelmakare, och a vi har stor erfarenhet med a anpassa 
sidan inlägg på våra stolar.
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EXEMPEL PÅ PRODUKTER 
VI HAR SKAPAT

Stolen är en M2 Mul-Tip. Det finns en skalstøb monterad 
på stolen och resten llbehöret är anpassad ll skalet. 
Vi har stor erfarenhet a montera skalstøb på våra stolar 
och sedan justera resten av stolen så a skal används på 
bästa möjliga.

Armstöd ll vänster är vinklad mot brukaren och nedåt. Bru-
karen behöver en mycket exakt posionering av armstöden. 
Det är möjligt a anpassa armstödet helt som behövs, och 
det finns många olika PU kuddar som kan monteras.
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Stolen ll höger är försedd med en speciell plats. 
Vi kan göra följande justeringar:
 
Sits: djup, bredd och höjd 
Hål: storlek, läge och design 
Material: mjukhet, hårdhet och slitstyrka

EXEMPEL PÅ PRODUKTER 
VI HAR SKAPAT

Här kan du se justerbara fotstöd som är  anpassade på 
djupet med extra stöd ll foten och en speciell stoppning ll 
fodplaorna. Brukaren behöver mycket stöd för benen och 
stöd under föerna.

Sitsen här ll höger är med e hål som ligger inll den ena 
sidan och är inm utskärning placerad bakll. Dea säte 
görs ll en person som sier ojämnt på stolen och därför 
behöver a hålet ska placeras på olika sä.
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Till vänster är en gåstol där det är e tvärhandtag monterat 
för en hand. Ribban på denna modell kan tas bort med tum-
skruvar.

En annan variant är en rörlig tvärslå.

Denna stol är en M2 Bred El-p, som har en monterad vat-
tentät motordriven joyscksystem.
Kommunen sparade ungefär 1 mme per dag av personlig 
vård när han kunde sköta sin egna inmhygien. 

Stolen ll vänster är en M2 Mul-Tip som har utökats ll 
250 kg, breddats och monterats vaentäta motordrivna hjul 
samt joysck. Stolen uppfyller flera krav, både från brukare 
och vårdare.. Arbetsmiljön har förbärats avsevärt med höj-
djustering och joysckfunkon. 
BBrukaren var för stor för a vårdare kunde flya honom i 
stolen. Sitsen är llverkad tryckavlastande och siplatsen är 
opmerad ufrån brukaren. Dessutom sier de motorisera-
de hjulen centrerat, så stolen styrs enklare för bäre kör-
barhet. 
DDenna stol är e bra exempel på det faktum a allt är möj-
ligt när vi justerar och a det finns många möjligheter med 
ny teknik.
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Sitsar som här ll höger, görs med e litet hål och görs med 
en inbyggd Abducon block och med en inbyggd urinfånga-
re/uppsamlare. 
Denna sits är gjord ll en person som inte har mycket kra i 
benen så det är nödvändigt med dea block a skilja dem 
åt.

EXEMPEL PÅ PRODUKTER 
VI HAR SKAPAT

Stolen ll höger är en M2 Mul-Tip. Stolen är llverkad med 
en två-delad sits, så det finns e hål både fram och bak.

Sitsen görs ll en person som behövs för a få ll den 
främre och bakre delen av bad och toale.

Stolen är en standard M2 stol med push handtag. Stolen är 
utrustad med stor sida med stöd ner på höerna.  Dessa be-
gränsningar görs ll en brukare som behöver stöd på låren, 
så han inte kan falla åt sidan.
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Stolen ll vänster är försedd med fotstöd, som ligger under 
sätet.

Stolen görs ll en brukare som inte kunde hålla upp benen 
därför behövs e fotstöd som gick under sätet.

Denna rollator är en specialombyggd Carl Oscar. Sihöjden 
och styrets höjd minskar betydligt. Det finns sam digt e 
system, så rollatorn  forarande kan fällas ihop och ll eks-
empel transporteras i en bil. 
BBrukaren är kortväxt och hade uppenbarligen behövt en 
rollator anpassat ll sin storlek även om det fanns vissa 
mycket specifika krav för support och flexibilitet när det 
gäller a transportera.

Denna stol gjordes ll en ungt fotbollsfan av FC Köpen-
hamn och väckte stor glädje hos brukaren.

Glädjen var dock inte helt så stor för produkonsmedar-
betaren från Brøndby som skulle framställa stolen.

Armstöden är höjdjusterbara och man har gjort en special 
fotplaa som har samma dimensioner som på brukarens el-
-körstol.
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