Inspired by life

Aanvraag My Plus
Hulpmiddel naar Maat
Middels dit formulier heeft u de keuze om een 'Hulpmiddel naar
Maat' te bestellen of een CE-gemarkeerde voorziening. De
MyPlus is CE-gemarkeerd indien in stap 3 niet gekozen wordt
voor de optie "overig"en dus voor standaard opties. Indien de
voorziening CE-gemarkeerdis, is deze ook crashtest-safe volgens
ISO-7176-19. Indien de voorziening een hulpmiddel naar maat is,
is deze niet perseé crashtest-safe. Life & Mobility zal beoordelen
of de gevraagde voorziening crashtest-safe gemarkeerd kan
worden bij de verwerking van de aanvraag. U treft een 4-tal
stappen aan die leiden tot de benodigde informatie voor het
realiseren van de gewenste oplossing. Life & Mobility zal deze
aanvraag verwerken middels een werkwijze gebaseerd op de
geldende eisen, genoemd in het Nationaal Keurmerk
Hulpmiddelen & ISO 13485. Voor de verwerking en registratie
van een Hulpmiddel naar Maat, zijn wij gehouden aan een
registratie van een aantal zaken, die op dit formulier kunnen
worden ingevuld.

Stap 1: Persoonlijke gegevens
Dealer
Naam dealer
Contactpersoon
Datum
Ordernummer
Klantreferentie
Voorschrijver
Naam
Functie
Gebruiker
Naam
Plaats
Aandoening
Beperkingen & behoeftes
Bekkenstand
Afwijking standaard anatomie
Rompstabiliteit
Initiatief tot houdingsverandering
Voortbewegen rolstoel
Loopfunctie
Transfers
Onrust / spasmes

(waarbij 0 = geen, 1 = weinig en 3 = veel)
 passief  neutraal  actief
0123
0123
0123
 duwen  trippelen  hoepelen
0123
 passief  actief
 ja  nee
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Stap 2: Maatvoering
Gebruikersmaten
1- Hoofd hoogte

cm

2- Schouder hoogte

cm

3- Zitplaat tot elleboog

cm

4- Elleboog tot hand

cm

5- Onderbeen lengte

cm

6- Bovenbeen lengte

cm

7- Heup breedte

cm

8- Borst breedte

cm

Gewicht

kg

Lengte

cm

Duwhandvatten
 In hoogte verstelbaar (standaard)
 Overig, omschrijving:

Achterwielen
 Semi-massieve banden
 Luchtbanden
 QR-as
 Vaste as
 Versterkt wiel5 + vaste as
 Overig, omschrijving:











Stap 3: Productomschrijving
Basismodel1,2


Zelfrijder
Voorzien van vast binnenwerk, in hoogte verstelbare
duwhandvatten, instelbare rughoek en zitdiepte,
bandremmen, midnight blue stoffering, semimassieve banden voor, geintegreerde trapdoppen
en montage-ogen.

Framekleur
 Standaardkleur Ocean Blue (RAL 5012)


Klantspecifieke RAL-kleur3. RAL-nr………….

Binnenwerk
 Vast (standaard)
 Vouwbaar
 Versterkt: ……………………….. kg
Zitbreedte
 37 cm
 42 cm
 47 cm
 52 cm
 57 cm
 62 cm (i.c.m. zitdiepte 44 cm niet mogelijk)
 Overig: ……………………….. cm
Zithoogte4
(6”/20” verlaagd frame)
 41 cm
(6”/22” verlaagd frame)
 43 cm
 45,5 cm (8”/24” verlaagd frame)
 45,5 cm (200 x 50 / 24” verlaagd frame)
 46,5 cm (6”/20”)
 48,5 cm (6”/22”)
(8/24”)
 51 cm
(200 x 50 / 24”)
 51 cm
 53,5 cm (6”/20” verhoogd frame)
 55,5 cm (6”/22” verhoogd frame)
 58 cm (8”/24” verhoogd frame)
 58 cm (200 x 50 / 24” verhoogd frame)
 Overig: ……………………….. cm
Zitdiepte
 44 cm
 48 cm
 52 cm
 Overig: ……………………….. cm

Remsysteem
 Bandremmen (standaard)
 Verlengde bandremmen
 Trommelremmen bediening begeleider6
 Overig, omschrijving:

Beensteun
L
L
L
L
L

L
L
L


Voetsteun + hakband
R
Comfort beensteun
R
Kniekussen
R
Hakband
R
Amputatiesteun7
R
Lengte 25 cm

Lengte 40 cm

Gipsbeensteun7, 8
R
Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun
R
Aluminium voetplaten (toeslag)
R
Overig, omschrijving:

Zitting
 Standaard zitting
 Traagschuimzitting
 Plank zitting + instelbare achterdrempel
 Tuberuitsparing t.b.v. plank zitting
 Drempel h = 5 cm t.b.v. plank zitting
 Drempel h = 8 cm t.b.v. plank zitting
 Contour zitting9
 Contour+ zitting9
 Overig: bestelformulier Matrixx zitting op maat
invullen en bijvoegen
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Rugleuning
 Standaard rugleuning
 Soft rugleuning9
L R Rompsteun tbv standaard of soft rug
 Anatomische rugleuning
 Comform Xtra rugleuning9 - stretchstof
 Comform Xtra rugleuning9 - stretchrubber
 Lumbaalkussen t.b.v. Comform Xtra rugleuning
 Comfit rugleuning9
 RH 50  RH 60
 Stretch hoes t.b.v. Comform/Comfit rug10 ............. stuks
 Overig: bestelformulier Matrixx rugleuning op maat
invullen en bijvoegen

Overige adaptaties

Zijkanten
 Uitneembare zijkanten
 Uitneembare zijkanten met in hoogte verstelbare armleggers
 Zijkant uitbouwset
 Fixeerset zijkanten
 Overig, omschrijving:

Stap 4: Tussenpassing?


Hoofdsteun
 Standaard hoofdsteun klein
 Standaard hoofdsteun
 Buigbare hoofdsteun
 Snellius hoofdsteun
 Badstof hoes t.b.v. Snellius hoofdsteun ............. stuks

 Hoofdsteunadapter
Werkblad
 Werkblad plexiglas
 Werkblad plexiglas vast12
 Werkblad trespa
 Werkblad trespa vast12
 Elleboogpolstering
L R College werkblad
 Werkblad op maat (zie bestelformulier werkblad op maat)
Accessoires
 Hoepelovertrekken
 Spaakbeschermers
 Stokhouder
 Anti-kiepsteunen
 Xtra Safe adapters13
 Zithoudingsgordel
 Overig, omschrijving:

ja 

nee

1	My Plus is getest conform ISO 7176-19. Deze markering geldt indien in onderstaande
keuzes de optie "overig" niet wordt aangevinkt. Indien de opie "overig"wel is aangevinkt zal Life & Mobility per individueel geval beoordelen of de voorziening crashtestsafe gemarkeerd kan worden
2	I.v.m. preventieve veiligheid adviseert Life & Mobility een hoofdsteun tijdens taxivervoer van de rolstoelinzittende
3 Klantspecifieke kleur heeft invloed op prijs en levertijd van spareparts
4	Zithoogte en zitdiepte is gemeten met standaard zitting en rugleuning, zie Matrixx
meetblad voor overige configuraties
5	Wanneer de inzittende meer dan 150 kg weegt, advieert Life & Mobility versterkte
achterwielen
6	Alleen mogelijk met 22”en 24”wielen
7	Metaaldelen alleen leverbaar in zwart
8	Links en rechts gipsbeensteun alleen mogelijk vanaf zitbreedte 47 cm
9	Maximale zitbreedte 57 cm
10 Alleen verkrijgbaar in zwart
11 Alleen i.c.m. in hoogte verstelbare armleggers, werkblad niet mogelijk
12 Maximale zitbreedte 52 cm
13	Met de Xtra Safe adapters kan de anti-kiep verder naar achteren gemonteerd worden
voor extra preventieve veiligheid
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Armlegger
 Gepolsterde lange armleggers
L R Draaibare hemiplegie armlegger11
 Overig, omschrijving:

