RESECHECKLISTA
ANSVARSBEGRÄNSNING: Följande restips är endast avsedda som
information. Permobil gör inga kliniska eller driftsmässiga utfästelser
och lämnar inga garantier gällande någon produkt, funktion eller
tjänst som nämns nedan.

INNAN DU RESER

VID RESOR MED FLYGPLAN
Kontakta flygbolaget i god tid för att planera transporten av
din rullstol. Var noga med att beskriva vilken typ av rullstol du
använder och tänk över flygplanets storlek för att säkerställa
att den passar dina behov.
Tänk på att vissa flygbolag kan be dig att skriva under ett
avstående gällande deras ansvar för din rullstol under transport.
	Skriv ned vilken typ av batterier som är installerade på
rullstolen och hur mycket rullstolen väger. Vissa flygbolag kan
be om denna information.

Ladda batterierna helt.

Ta foton av rullstolens skick innan du checkar in på flygplatsen.

	Packa ned laddaren. Om du reser utomlands, kontrollera att
laddaren är kompatibel.

	Kontakta assistansservice när du är 5–10 minuter därifrån så
att de kan möta dig vid ankomst.

Se till att rullstolen nyligen har genomgått service.
Hitta en auktoriserad Permobil-återförsäljare på resmålet.

	Se till att informera incheckningspersonalen om all medicinsk
utrustning du har så att de kan markera den som ömtålig.

Skriv ned serienumret och ta det med dig.

	Be om att rullstolen transporteras upprätt i ett stabilt läge.

	Överväg att skaffa väskkrokar, armstödsväskor eller en
Permobil bagagebox för extra förvaring.

Ta bort den övre delen av ryggstödsskalet och lägg den i sitsen
för att minska höjden på rullstolen och göra det lättare att lasta
i och ur den.
	Placera joysticken på insidan av armstödet för att skydda den
ytterligare under transport.

RESA MED BIL
	Om du reser med rullstolen på utsidan av fordonet ska du se till
att rullstolen skyddas med ett vattentätt överdrag.
	Se till att rullstolen sitter ordentligt fast på fordonet.
	Överväg att använda säkerhetslås om du planerar att lämna
rullstolen på fordonet utan tillsyn.

OM NÅGOT HÄNDER MED RULLSTOLEN

	Sätt rullstolens drivmotorer i frikopplingsläge och stäng av
strömbrytaren så att flygpersonalen kan flytta rullstolen utan
att köra den.
Se till att rullstolens sittsystem är inlindat i krympfilm innan
det lastas för att hålla ihop ryggstödet och övriga komponenter
under transporten.
	Använd bubbelplast vid behov för mer skydd, exempelvis för
nackstöd, omni-skärmar eller andra tillbehör.

 ör en skadeanmälan till flygbolaget eller annan researrangör
G
innan du lämnar flygplatsen.

	Fäst en etikett med dina kontaktuppgifter på rullstolen och
eventuella löstagbara delar.

	Kontakta en lokal auktoriserad Permobil-återförsäljare eller den
lokala Permobil-representanten. De kommer göra allt som står i
deras makt för att hjälpa dig att komma igång igen.

	När du kommer till gaten, fråga gatepersonalen om du kan prata
med rampansvarig. Du kan ge dem checklistan och förklara hur
de ska ta hand om rullstolen.
Ta med dig dynan ombord på flygplanet för ökad komfort
på resan.
	Kom ihåg att föra din egen talan. Det som fungerar för andra
kanske inte fungerar för dig.

Se bruksanvisningen för ytterligare säkerhetstips och transportriktlinjer.
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