SJEKKLISTE
FOR REISE
ANSVARSFRASKRIVELSE: Følgende reisetips er kun ment som
informasjon. Permobil fremsetter ingen kliniske, driftsmessige eller
garantimessige krav angående produkter, funksjoner eller tjenester
som er nevnt nedenfor.

FØR DU REISER
Fullad batteriene.
	Pakk ned laderen. Hvis du reiser utenlands, må du kontrollere
at laderen din er kompatibel.
Kontroller at det nylig er utført service på stolen.
Finn en autorisert Permobil-forhandler på reisemålet ditt.

REISE MED FLY
Ta kontakt med flyselskapet på forhånd for å planlegge
transport av stolen. Husk å beskrive hvilken type stol du
bruker, og vurder størrelsen på flyet for å sikre at det passer
til dine behov.
Vær oppmerksom på at noen flyselskaper kan be deg om
å skrive under på en ansvarsfraskrivelse for stolen din
under transport.
	Skriv ned typen batterier som er installert på stolen
og hvor mye stolen veier. Noen flyselskaper kan be om
denne informasjonen.
Ta bilder av stolens tilstand før du sjekker inn på flyplassen.
	Ta kontakt med assistansetjenesten når du er 5–10 minutter
unna, slik at de kan møte deg ved ankomst.

Skriv ned serienummeret og ta vare på det.

	Sørg for å informere innsjekkingspersonalet om alt medisinsk
utstyr du har, slik at det blir behandlet så pent som mulig.

	Vurder å skaffe veskekroker, armlenevesker eller en
bagasjekurv for ekstra oppbevaring.

	Be om at stolen transporteres oppreist i en stabil posisjon.

REISE MED BIL
	Hvis du transporterer rullestolen i en åpen bil-tilhenger, må du
sørge for at stolen er beskyttet med et vanntett trekk.
	Kontroller at bil-tilhengeren er forsvarlig festet til kjøretøyet.
Vurder å bruke sikkerhetslås hvis du planlegger å forlate
rullestolen uten tilsyn.

HVIS NOE SKJER MED STOLEN DIN
Send inn et krav til flyselskapet eller en annen reiseleverandør
før du forlater flyplassen.
	Kontakt en autorisert Permobil-forhandler i ditt område eller
den lokale Permobil-representanten. De vil gjøre det som er
mulig for å hjelpe deg videre.

Fjern den øvre delen av ryggstøtten og legg den i setet for å
redusere stolens høyde, slik at det blir lettere å ta stolen inn/ut
av oppbevaringen.
	Plasser styrespaken på innsiden av armlenet for å beskytte den
bedre under transport.
	Sett rullestolens drivmotorer i frihjulsmodus, og slå av stolens
kretsbryter slik at flypersonalet kan flytte på stolen uten å
kjøre den.
	Pass på at stolens setesystem er justert til minste
transportstørrelse. Ryggstøtten og andre løse stolkomponenter
må også sikres under transporten.
	Bruk bobleplast når det er nødvendig for mer beskyttelse, for
eksempel nakkestøtter, Omni-skjermer eller annet tilbehør.
	Fest en merkelapp med kontaktinformasjonen din til stolen og
eventuelle avtakbare deler.
Når du kommer til fly-gaten, må du spørre flypersonalet om du
kan få snakke med lasteansvarlig (ramp supervisor). Du kan
gi dem sjekklisten og forklare hvordan de best tar vare på
stolen din.
Ta gjerne med deg sitteputen på flyet for økt komfort
under reisen.
	Husk å gi beskjed om eventuelle ønsker, for en best mulig reise.
Det som fungerer for andre, vil kanskje ikke fungere for deg.

Se i bruksanvisningen for ytterligere sikkerhetstips og retningslinjer for transport.
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