SPECIALTILPASNING AF HJÆLPEMIDLER
Bedre livskvalitet og
mere velfærd for pengene

Sundhedsstyrelsens tilladelse til
fabrikation af medicinsk udstyr efter
mål - klasse I
Pro Comfort fik i 2014 Sundhedsstyrelsens tilladelse til at fabrikere medicinsk
udstyr efter mål - klasse I. Det betyder helt enkelt, at vi kan skabe hjælpemiddelløsninger til funktionsnedsatte, der tilgodeser den enkeltes behov 100%.
Løsninger, der både er bedre og billigere end standardhjælpemidler, når det
gælder svært handicappedes særlige udfordringer.

Behovsanalyse og uvildig rådgivning

Vores konsulent kommer ud hos borgeren og laver en uvildig vurdering af behovet sammen med terapeuten, borgeren og evt. hjælper og/eller pårørende.
Behovsanalysen munder ud i et forslag til løsning, der kan fungere i borgerens
hverdagsliv, og forbedre arbejdsforholdene for de mennesker, der er omkring
borgeren.
På denne baggrund udarbejder vi et tilbud og en arbejdsbeskrivelse (ABS),
som danner grundlag for det videre arbejde.

UVILDIG
RÅDGIVNING

OPTIMAL
LØSNING

BEDST
OG
BILLIGST

Optimal løsning

Løsningen kan være én af flere mulige:
• Tilpasning af brugerens eget hjælpemiddel
• Indkøb og tilpasning af nyt hjælpemiddel
• Tilpasning af brugt hjælpemiddel fra kommunens hjælpemiddeldepot

Hurtig hjælp med lang virkning

Typisk henter vi hjælpemidlet ude hos borgeren om morgenen, udfører arbejdet og leverer hjælpemidlet retur senere samme dag. Altid efter aftale og med
fokus på, at borgeren skal undvære sit hjælpemiddel i kortest mulige tid, da vi
ved, at et funktionelt hjælpemiddel er væsentligt for, at brugeren kan deltage i
sit hverdagsliv.
I enkelte tilfælde er der behov for, at vores konsulent kommer ud på et besøg
mere, når borgeren tager hjælpemidlet i brug.

Hvad siger reglerne?
Sundhedsstyrelsens tilladelse indeholder en række krav, vi naturligvis opfylder:
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Opgaven bestilles af terapeut, læge eller andet autoriseret personale via
en rekvisitionsblanket, som udleveres af Pro Comfort og returneres udfyldt
sammen med den oprindelige brugervejledning
Ændringer dokumenteres og erklæring udarbejdes
Risikovurdering af det specialtilpassede hjælpemiddel foretages
Ny identifikation af hjælpemidlet - det oprindelige CE-mærke fjernes,
der påføres nyt ID nummer og foretages registrering
Pro Comfort overtager produktansvaret*) fra produktets oprindelige
fabrikant
Opgaven afsluttes med en klinisk evaluering efter hjælpemiddel er taget i
anvendelse af brugeren

*) Hvis ændringer derimod foretages af en producent uden særlig tilladelse,
vil produktansvaret i stedet overgå til ordregiver, som i mange tilfælde er
kommunen. Ingen har automatisk tilladelse til at udføre disse konstruktionsændringer – heller ikke den oprindelige producent eller kommunens eget
værksted.

Store fordele og penge at spare....
BORGER

Bedre siddestilling og færre gener
+ Bedre trykfordeling og nedsat risiko for tryksår
+ Større tryghed
= Bedre livskvalitet

HJÆLPER

Bedre arbejdsstillinger
+ Færre sygedage
+ Mindre plejetid
= Bedre arbejdsmiljø

TERAPEUT

Hurtigere sagsbehandling
+ Færre henvendelser fra borger
= Større arbejdsglæde

KOMMUNE

Færre lønudgifter
+ Sparet sagsbehandlingstid
+ Færre udgifter til behandling af tryksår
= Bedre sundhedsøkonomi og mere velfærd

CASE - Specialtilpasning af el-kørestol
UDGANGSPUNKT

Efter flere fejlslagne standardløsninger, henvendte terapeuten sig til Pro Comfort
for at finde en løsning til tryksårsplaget borger i en Typhoon el-kørestol.
PROBLEMSTILLING

Borger havde i perioder store problemer med tryk på begge siddeknogler samt
sår på indersiden af begge knæ pga. kraftige muskelspændinger knæ mod knæ.
LØSNING
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Roho pude blev indbygget i siddepuden, understøttet af flere nøje udvalgte
skumtyper
Siddepuden blev skålformet en anelse for at give borger den ønskede
fornemmelse af at sidde korrekt på siddepuden
Anlægsfladen blev betrukket med to-vejs strækstof
Abduktionsklods fremstillet i korrekt bredde og dybde med skumtype i
forhold til tryk
Klodsen blev gjort flytbar, så den kunne fjernes, når borger skulle ud og ind
af stolen. Når klodsen ikke anvendes, placeres den på et beslag monteret
bag på stolen

FØR
Bruger aflastede knæene
med bold pga. kraftige
muskelspændinger

EFTER
Specialtilpasset siddepude
og flytbar abduktionsklods
til trykaflastning

EVALUERING

Borger blev afhjulpet med sine tryksår og udtrykte stor tilfredshed
med løsningen. Familien udtrykte glæde over, at borger havde fået
det meget bedre og var gladere i hverdagen. Hjælperne følte, det var
blevet meget nemmere at udføre dagligdagens opgaver.

DIREKTE BESPARELSER I 3 ÅR

Sparet hjælpertid
½ time pr. dag á kr. 125 i timen
Sparet tid for terapeut
til besøg, opringninger og behandling
af klager - 18 timer á kr. 400
Sparede udgifter til behandling af
tryksår (estimeret)
Rådgivning, tilpasning af kørestol
samt afhentning/levering hos borger
Samlet årlig besparelse
Beløb ekskl. moms
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Læs mere om specialtilpasning på procomfort.dk og se
flere cases og billedeksempler.
Her kan du også finde link til Sundhedsstyrelsens regler
på området for fabrikation af medicinsk udstyr efter mål klasse I.

“Specialtilpasning
giver mange fordele...
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BEDRE SIDDESTILLING - NEDSAT RISIKO
FOR TRYKSÅR - BEDRE LIVSKVALITET

Pro Comfort

Broholmvej 9 - DK-5463 Harndrup
Tel. +45 7023 5010
info@procomfort.dk - procomfort.dk

