SPECIALTILLVERKADE

HJÄLPMEDEL

WWW.HMN.DK/SE

INFO
”Det händer ofra att man som terapeut står i en situation, där man bara har lust att
ge upp. Man har provat alle hjälpmedel man har til rådighet, men det är ingen av
dem som fungerar” - Anne Mette Lauridsen, Ergoterapeut
Människor är olika, och det är även deras behov!
Det finns tusentals äldre och handikappad som dagligdagen använder sig av
standardhjälpmedel. Det är fortfarande en liten grupp som har så speciella behov,
att de inte kan utnyttja dessa standardprodukter optimalt. Det är dem vi försöker
hjälpa, när vi anpassar eller framställer en produkt till användare.
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INFO
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 samarbete 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 framställer lösningen. Detta föregår manueltt i
vår produkten i Brøndby, där vi har specialutbildad personal till att företa ändringarna.
Innan lösningen görs klar bliver den eventuellt provad hos brukaren tillsammans med en
av våra konsulenter och terapeuter. 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 specialtillverkat hjälpmedel är något för dig, kontakta en av
våra konsulenter för råd och vägledning.
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DETTA ÄR HUR PROCESSEN FÖR
TILLVERKNING AV SPECIALTILVERKADE HJÄLPMEDEL

1.
En terapeut står med ett problem som
troligtvis inte kan lösas med standardprodukter och kontaktar därför en av
våra konsulenter.

2.
Vid ett möta hos brukaren provas ett antal
olika produkter och det bestäms om vad
som skall ändras. Brukare, terapeut och konsult diskuterar fram möjliga lösningar så att
alla parter är eniga om vad som skall ske
med produkten.
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3.
Det utfärdas ett formulär där uppgiften
beskrivs. Här tas också hänsyn till eventuella risker. Ett sådant formulär skall
utfärdas enligt Eu's laggivning.
Specialtillverkade hjälpmedel har inget
HMI nummer, eftersom de framställs till
en specifik brukare. I detta formulär ges
offert på uppdraget med pris och leveranstid. Först härefter beslutar terapeuten om
produkten skall sättas i produktion.

4.
Konsulent och produktionsmedarbetare
utvecklar i samarbete produkten med hänsyn till användarens situation. Produkterna
framställs från grunden och kan därför formas 100% efter användare.
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DETTA ÄR HUR PROCESSEN FÖR
TILLVERKNING AV SPECIALTILVERKADE HJÄLPMEDEL
5.
Tillsammans med terapeuten bliver produkten
eventuellt avprovad hos brukaren. Här
kontrolleras det att allt är som avtalat och om
produkten passar användarens behov.

6.
Efter mellantestet är det fortfarande möjligt att
företa mindre ändringar på produkten innan
denna svetsas och lackeras.

7.
Den färdiga produkten är klar för leverans till
förhoppningsvis stor glädje för både brukare
och terapeut.
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EXEMPEL PÅ PRODUKTER
VI HAR SKAPAT

Stolen till vänster är en M2 El-Tip där man arbetat
mycket med sittställningen. Det skapas en särskild plats
med skålform, särskilda sidostöd och vadderad baksida,
samt en abduktionskloss.
Varje individ behöver en specialanpassad sittposition,
även i samband med toalettbesök, annars kan det
upplevas i smärta för att kunna använda duschstolen.
Sittplatsen här är ett bra eksempel på det faktum att vi
har stor erfaringhet med att anpassa sidan inlägg på våra
stolar.

Stolen är en M2 Multi-Tip. Det finns en skalstöb monterad på stolen och resten tilbehöret är anpassad till skalet.
Vi har stor erfarenhet att montera skalstöb på våra stolar
och sedan justera resten av stolen så att skal användas
på bästa möjliga.

Brukarens arm ramlade ur ett vanligt hemiplegiaarmstöd,
så ett armstöd med djupare hemicup och med grepp
framtill utvecklades.
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EXEMPEL PÅ PRODUKTER
VI HAR SKAPAT

M2 Multi-Tip där den negativa tilt görs större än
vanligan, för att hjälpa brukaren att lättare
komma i och ur stolen. Därför är stolen utrustad
med stödhandtag.

Här kan du se justerbara benstöd som är
anpassade på djupet med extra stöd till foten och
en speciell stoppning till fodplattorna. Brukaren
behöver mycket stöd för benen och stöd under
fötterna.

Brukaren skakar fram och tillbaka och sätter stolen
i rörelse över golvet och förstör toaletten. 4 x 8 kg
vikter är monterade på varje sida av stolen. Ramen
är gjord 10 cm bredare i botten, en hel platta med
fotled har gjorts och det finns svetsade ögon/
fästen för montering av hängslen. Armstödskuddar
bak för att skydda väggen och toaletten.
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EXEMPEL PÅ PRODUKTER
VI HAR SKAPAT

Brukaren behövde en duschstol med hjul. Stolens bas är
en M2 Standard, på vilken Neptun rygg och armstöd är
monterade. En speciell sits utan hål har gjorts som är
fixerad. Benstöden är vinklade så att de når hela vägen
tillbaka till ramen.

Brukarens ben trätter sätet och grinden när man går, så
det har tagits bort och förstärkningar har gjorts för att
göra rollatorn mer stadig.

Stolen till vänster är en M2 Multi-Tip, som har utökats
till 250 kg, breddats och monterats vattentäta
motordrivna hjul samt joystick. Stolen uppfyller flera
krav, både från brukare och vårdare. Arbetsmiljön
har förbättrats avsevärt med höjdjustering och
joystickfunkton. Brukaren var för stor för att
vårdare kunde flytte honom i stolen. Sitsen är tillverkad
tryckavlastende och sittplatsen är optimerad utifrån
brukaren. Dessutom sitter de motoriserade hjulen
centrerat, så stolen styrs enklare för bättre körbarhet.
Denna stol är ett bra eksempel på det faktum att
allt är möjligt när vi justerar och att det finns många
möjligheter med ny teknik.
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EXEMPEL PÅ PRODUKTER
VI HAR SKAPAT

Sitsar som här till höger, görs med ett litet
hål och görs med en inbyggd Abduction
block och med en inbyggd urinfångare/
uppsamlare.

Denna sits är gjort till en person som inte har
mycket kraft i benen så det är nödvändigt
med detta block att skilja dem åt.

Stolen til höger är en M2 Multi-Tip. Stolen är
tillverkad med en två-delad sits, så det finns
ett hål både fram och bak. Sitsen görs till en
person som behövs för att få till den främre
och bakre delen av bad och toalett.

Stolen är en standard M2 stol med push
handtag. Stolen är utrustad med stor
sida med stöd ner på höfterna. Dessa
begränsningar görs till en brukare som
behöver stöd på låren, så han inte kan glida
ut åt sidan.
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EXEMPEL PÅ PRODUKTER
VI HAR SKAPAT

Denna rollator är en specialombyggd Carl Oscar.
Sitthöjden och styrets höjd minskar betydligt. Det finns
samtidigt ett system, så rollatorn fortfarande kan fällas
ihop och till eksempel transporteras i en bil.
Brukaren är kortväxt och hade uppenbarligen behövt en
rollator anpassat till sin storlek även om det fanns vissa
mycket specifika krav för support och flexibilitet när det
gäller att transportera.

Stolen är anpassad till en brukare som behövde fästas i
stolen vid toalettbesök. Ett bord är monterat på armstöden. Bordsskivan slutar helt nära kroppen, så brukaren kan
inte få ner händerna under bordsskivan.

Brukaren måste självständigt köra stolen över en
vägghängd toalett. Stolen är kortad baktill och en speciell
sits med urtag på höger sida är monterad.
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