
  
 

P.g.a. Corona-situationen så har leverantören Etac, fått leveransproblem av fristående 

toalettförhöjning ”Swift”. Leveransproblemen beräknas pågå till mitten av november. 

 

För att inte orsaka att stå utan fristående toalettförhöjning kommer vi att tillfälligt ta in 

 ”StaplaLätt” från Swereco.  

Då vi inte har avtal på denna produkt så kommer priset att bli 265: - dyrare. 

Observera att detta endast är en tillfällig lösning under tiden som Etac inte kan leverera ”Swift”. 

 

Länsservice förbehåller sig rätten att byta ut innestående och kommande ordrar på 

”Swift” till ”StaplaLätt” under denna period. 

Om ni som förskrivare inte kan tänka er denna lösning utan hellre inväntar Swift så är 

det viktigt att det framgår på ordern. 

 

 

 

 

 

  

Fristående toalettförhöjning på avtal  Tillfällig modell  

”Swift” från Etac   ”StaplaLätt” från Swereco 

Sesam: 32590    Sesam: 10680 

Pris: 455: -    Pris: 720: -   

____________________________________________________________________ 

 

 

Leverantören Mercado har bytt elektronik på arbetsstol REAL 9100 Plus (sesam: 50500 och 50501) 

vilket innebär att dessa stolar har en specifik laddare som endast får användas på dessa modeller (får 

inte användas på andra stolsmodeller som har en annan elektronik).  

 

För att göra det lättare att hålla ihop rätt laddare med rätt stolsmodell så märker Länsservice upp den 

nya laddaren och den nya stolsmodellen med röd tejp enligt bild nedan.  

Beställningsunderlaget innehåller även information om detta. 

 

 

 

 

 

 

LÄNSSERVICE, hjälpmedel oktober 2021 

Leveransproblem fristående toalettförhöjning 

Ny laddare Mercado 



 

 

 

Under perionden oktober - januari så kommer Etac inte att kunna leverera sittdyna Starlock, p.g.a. 

tillverkningsproblem.  

OBS! Leveransstoppet gäller inte för sittdyna Standard Air utan bara för Starlock 10 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer därför att tillfälligt ta in ROHO Quadtro Select som alternativ till denna typ av dyna. 

 

 

 

 

 

Beställningsunderlaget är uppdaterat med denna tillfälliga förändring, där ROHO Quadtro Select finns 

att beställa till samma pris som vår ordinarie avtalade dyna, Starlock. 

 

Vi har kvar möjligheten att sälja begagnade ROHO Quadtro Select som vi har haft i sortiment sedan 

tidigare – beroende på lagertillgång. Se mer information om dessa begagnade försäljningsdynor 

 

 

Viktig information om ordrar på Starlock dyna. 
 Från och med nu och fram till januari ska inga ordrar på Starlock läggas och inga Starlock 

dynor kan levereras. 

 

 Alla inneliggande ordrar som ni förskrivare har gjort till dagens datum (211027) kommer 

att makuleras – information skickas ut till berörda förskrivare. 

Ni måste själv lägga ny order på den dyna ni önskar istället.  

(Tänk även på alternativet med begagnade ROHO Quadtro Select som finns till försäljning, 

se info ovan). 

 

 Om någon förskrivare lägger en beställning på Starlock så kommer den ordern att läggas 

om till en ROHO Quadtro Select. 

 

 Vid beställningstillfället för ersättningsdyna, ROHO Quadtro Select, kan ett högre pris 

komma att visas. Detta korrigeras senare vid faktureringstillfället till det lägre avtalade 

priset, se ovan. 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta  

 

Lena N Hansson, Hjälpmedelskonsulent Hjälpmedelsverksamheten 

E-post: hjalpmedelskonsulenter-lansservice@norrbotten.se    

 

 

Leveransproblem sittdyna Starlock 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/divse/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=divse-4-12373
https://samarbeta.nll.se/producentplats/divse/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=divse-4-12373

