
tel. +46 8 767 04 80                   fax. +46 8 767 50 00                
www.hdrehab.se                   info@hdrehab.se

HD Rehab AB    
Tryffelslingan 4, SE-181 57 Lidingö, Sweden

Sida 1 (2)
Checklista

Senast ändrad: 2014-10-07

Nr. Mod. Punkt Instruktion Kontroll

1 Alla Tvätt Kontrollera att inget vatten kvarstår i ramar och detaljer och 
att inga fuktfläckar finns på ramar.

OK NOK

2 Alla Skador Kontrollera att ramar inte är skeva och att inga 
sprickbildningar finns.

OK NOK

3 Alla Lackskador Kontrollera att alla lackskador är åtgärdade. OK NOK

4 Alla Sitsram / 
Benstödsinfästning

Kontrollera att sitsskenorna är skadefria och sitter fast samt 
märkningen på vänster skena.
Kontrollera att ledtapparna till ryggram och 
gasfjäderhållaren är låsta.
Kontrollera att hylsorna i armstödsfästena är hela.
Kontrollera att märkningen för tiltvinkel är hel.
Kontrollera att benstödsinfästningen sitter fast.

OK NOK

5 Alla Sittplatta Kontrollera att sittplattan är i gott skick (även kardborr).
Sätt sittplattan på plats och kontrollera att djupjusteringen 
och spärren fungerar korrekt. 

OK NOK

6 Alla Ryggram Kontrollera att ryggfällningssprinten fungerar korrekt och 
går helt igenom fästörat.
Kontrollera att ryggöronen sitter fast.
Kontrollera att märkningen för ryggvinkel är hel.

OK NOK

7 Alla Flexirygg /
Fäste huvudstöd

Kontrollera att ryggstycken/remmar är i bra skick och att 
flexiryggen är fastdragen.
Kontrollera att hylsan i huvudstödsfästet är hel och att 
låsningen fungerar korrekt.

OK NOK

8 Alla Gasfjäder / 
Ryggreglage

Kontrollera att gasfjädern och ryggreglaget fungerar korrekt. OK NOK

9 Alla Tipplås / Tiltreglage Kontrollera att tipplåset ej kärvar och tippstången löper 
korrekt. Kontrollera att låsringarna är rätt monterade och 
låsta. Kontrollera att tiltreglaget fungerar korrekt.

OK NOK

10 Alla Länkhjul Kontrollera att länkhjul, gaffel och axeltapp snurrar 
korrekt och inte har några anmärkningsvärda skador eller 
sprickbildningar.

OK NOK

11 Alla Hjulfästen / 
Skivbroms

Kontrollera att hjulfästena är rengjorda och att vridtappar 
och låstappar fungerar.
Kontrollera att bromsskivorna inte är skeva och att de roterar OK. 
Kontrollera att bromsvajrar är korrekt åtdragna.
Kontrollera att tvärröret är åtdraget.

OK NOK

12a 24" Drivhjul / Drivringar Kontrollera att hjulen inte skevar och att inte några ekrar är lösa.
Kontrollera att drivtapparna i navet sitter fast.
Kontrollera att däcken ser OK ut.
Kontrollera att drivringarna är åtdragna och att de inte är 
vassa eller har onödigt stora repor.
Kontrollera att hjulaxeln är fri från glapp och rost. Kontrollera 
drivhjulen går bra att ta bort och sätta fast. Gör ryckprov.

OK NOK

12b 16" Drivhjul Kontrollera att hjulen inte skevar. 
Kontrollera att drivtapparna i navet sitter fast. 
Kontrollera att däcken ser OK ut. 
Kontrollera att hjulaxeln är fri från glapp och rost. Kontrollera 
att drivhjulen går bra att ta bort och satta fast. 
Gör ryckprov.

OK NOK
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13 24" 
(16")

Däckbröms Kontrollera däckbromsens funktion och att bromsbalken 
sitter fast (gäller även 16” om däckbroms är monterad).

OK NOK

14 Alla Körbygel / 
Bromshandtag
med bromsvajer

Kontrollera att körbygelns höjdjustering fungerar korrekt. 
Kontrollera att körbygelskyddens kondition.
Kontrollera att bromshandtagen fungerar korrekt och att 
bromsen fungerar rätt i bromsat läge med låshylsorna samt 
märkningen av dem.
Kontrollera att låsmuttrarna på bromsvajrarnas ställskruvar 
är låsta. 
Kontrollera att bromsvajrarna ligger korrekt utmed 
ryggramen och att vajerclipsen är monterade.

OK NOK

15 Alla Tippskydd / 
Tramprör

Kontrollera att rätt tippskydd är monterat. 
Kontrollera att tippskyddet löper och låser korrekt. 

OK NOK

16 Alla Benstöd Kontrollera att benstödens infästning och låsning på 
sitsramen fungerar korrekt.
Kontrollera att benstödens vinkling fungerar korrekt 
Kontrollera inner- och ytterkuddarnas kondition.
Kontrollera att märkningen för benvinkel är hel.

OK NOK

17 Alla Vadstöd Kontrollera vadstödsfästets låsning och vadplattsklammerns 
funktion. Kontrollera att inga onödiga skador finns.

OK NOK

18 Alla Fotstöd Kontrollera fotplattshållarnas funktion och låsning. 
Kontrollera att fotplattorna är fastdragna och går lätt att fälla 
upp. 
Kontrollera att fotplattorna ej har onödiga skador.

OK NOK

19 Alla Armstöd Kontrollera att armstöden går lätt att sätta på plats.
Kontrollera att funktionen på armstödens höjd- och 
längdjustering.
Kontrollera att klädseln på armstödsplattor och 
sidostödsplattor är OK och att de är fastdragna.
Kontrollera höjdmärkningen. 

OK NOK

20 Alla Klädsel / Dynor Kontrollera att dynor är hela och rena. OK NOK

21 Alla Etiketter /  
Märkning

Kontrollera att följande etiketter är rätt monterade och 
oskadade enl. dok. 95764:
CE-etikett
ID-etikett med serienummer
Modelletikett
Maxviktetikett
Transportfästesetikett
Ev. Serviceetikett
Ev. Kunds id-nummer

OK NOK

22 Alla Testkörning Provkörning med bromsprov, tiltning, ryggfällning. OK NOK

Om samtliga punkter ovan är OK så godkänns rullstolen genom signatur nedan. Om någon punkt inte är OK 
åtgärdas detta och rullstolen kan godkännas. Avvikelser rapporteras enligt rutin.

Datum Serienummer ID-nummer (Löpnummer)

Signatur 


