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ENDRINGSKATALOG
Endringskatalogen bygges opp slik at det lages endringsavtale til denne loggen.
ENDR. ENDRING OMFATTER
NR

1

Endringsavtalen omfatter produktendring på to stk tilbehør og noen
rettelser av beskrivelser og artikkelnummer. Hodestøtte mod1, som har
utgått, er blitt erstattet av hodestøtte mod4.

2

Invacare: Artikkelnummer som dekker hele rullestolserie på
rullestolene K- Advance, Compact Attract og K-serie er fjernet
og erstattet med artikkelnummer på hver rullestolstørrelse. Dette
fordi det viste seg å ikke være tilstrekkelig presist å bestille etter
et artikkelnummer på hele serien.

ENDRIN
GEN
GJELDE
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3.5.17

UTFØ
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18.9.17

EKS

1.10.17

EKS

1.10.17

EKS

16.1.18

EKS

L.N

I den sammenheng har noen artikler fått nytt lev.art.nr og noen
artikler er lagt til.
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6

Alu Rehab har foretatt en produktoppdatering på fotstøttene til
Netti-stolene. Det er lagt til noe nytt tilbehør i den forbindelse. I
tillegg er beskrivelsesfeltet endret, slik at fotstøttene nå heter
Grandis. Grandis er den nye modellen.
Det er foretatt KPI-justering av prisene til Medema, Etac,
Sunrise, Invacare, Alu Rehab.
Oppdatert reservedelsliste fordi det er lagt til «par» i
beskrivelsesfelet til HMS. art.nr 186622 og 227797 fra Invacare.
Oppdatert tilbehørsliste fordi HMS.art.nr 189769 og 189770 ved
en feil ikke var med i forrige versjon av tilbehørslisten.

E-move er oppdatert. Det gjelder
1.2.18
Oppgradering av drivringsensorer som gir en mer presis kontroll 2)
Retningsstabilitet ved kjøring på skråplan 3) Mulighet for tilpasning av
rullelengde. Nye lev.art.nr er
1) 24”: Lev.art.nr 45097 og HMS.nr, 239921
2) 22”: Lev.art.nr 45098 og HMS.nr 239922
3) 20”: Lev.art nr 45099 og HMS.nr . 239923

EKS

Ingen endringer på tilbehør- og reservedelslisten.
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HMS art
nr
221285
221286
220032

Utgått lev art nr
KI500752
KI500751
KI502503

Nytt lev art
nr

10.2.18

EKS

KI503832
KI503833
KI506065

Oppdatering av lev.art.nr for Etac.

___/___
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199883
201940 199858 137439 152793
218224 218225 218226 199882
199124 218205 199884 218027
199885 199886 206889 153965
Følgende HMS.nr for Sunrise Medical er oppdatert med «par» i
beskrivelsesfeltet.
Alu Rehab har laget egne armlener som skal benyttes hvis rullestolen
skal ha dynamisk seteplate. Denne type armlener vil få egne
HMS.art.nr. De nye nummerne vil bli publisert så snart de er klare.
Dynamisk seteplate er fra og med 5.3.18 igjen tilgjengelig for kjøp.
Alu Rehabs Netti-stol: Dette er de nye leverandørens artikkelnummer
og HMS.nr for armlenene som skal benyttes ved kjøp av dynamisk
seteplate. Vet ettermontering av seteplate vil nye armlener følge med
kostnadsfritt.
HMS.nr
240347
240348
240349
240350
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Beskrivelse
Armlene mrs Netti HD hreg hø
f/dynamisk seteplate
Armlene mrs Netti HD hreg ve
f/dynamisk seteplate
Armlene mrs Netti 2/3 hreg hø
f/dynamisk seteplate
Armlene mrs Netti 2/3 hreg ve
f/dynamisk seteplate
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22.2.18

EKS

6.3.18

EKS

8.3.18

EKS

13.4.18
18.4.18

EKS
EKS

6.7.18

EKS

8.9.18

EKS

1.10.18.

EKS

1.10.18

EKS

1.11.18

EKS

7.3.19

EKS

Lev.art.nr
89602
89603
89604
89605

HMS.art.nr. 220317 og 220318 frå Etac er utgått.
 Ryggen Matrx MX1 som er tilbehør til manuelle stoler
har kommet i en ny versjon under navnet Matrx MX2.
Endringene gjelder ryggskallet, størrelser og
monteringsbeslaget. (blant annet Monteringssettet
kommer nå i kit der rørklemmer er inkludert (før måtte
det bestilles for seg)
Det er foretatt gjennomgående endringer i bilag 2, med blant
annet korrigeringer av beskrivelsesfelt (forbedringer). Hva som
er endret ses i gjeldende bilag.

13
14
15
16
17
18

Prisen er redusert på noen av artiklene på Invacares
tilbehør/reservedelsliste.
Oppdatering av Etacs tilbehørsliste (oppdatering av
beskrivelsesfelt som utfasing av noen artikler)
Avtalene er forlenget til og med 30.9.19. KPI-justering av
prisene for Alu Rehab, Etac, Invacare og Medema.
Hepro og Krabat har fusjonert. Hepro er nå avtaleleverandør av
Krabat-hjelpemidler.
Avtalen med Langhøj Live Aps på levering av produktet Icon
opphører 31.10.18.
Endring på reservedelslisten fra Sunrise: Hjmnr 218962 og
218963 er like og går om hverandre, hjmnr. 218962 utgår derfor.
Hjmnr 217842 og 217843 er like og går om hverandre, hjmnr.
217842 utgår derfor.

___/___

