
Innan utprovning och förskrivning av Panthera X ska hänsyn tas till följande kriterier: 

 

 Panthera X är en rullstol som är avsedd för den mycket erfarna och aktiva användaren 

som kan hantera rullstolen i alla situationer utan tippskydd och inte har behov av någon 
form av körhandtag.       
 

 Användaren ska ha använt aktivrullstol med liknande ramutseende (vinkel 
höft/knä/fotled) tidigare, ex Panthera U2 Light/U3 Light. 
 

 Användaren ska ha uttalad nedsatt muskelstyrka i övre extremiteter och/eller riskerar att 
drabbas av överbelastning och smärta i övre extremiteterna t ex axelbesvär vid 
manövrering av rullstol eller lyft av rullstol i och ur bil. Behovet kan inte tillfredsställas 
med övriga rullstolar i sortiment. 
 

 Panthera X är inte lämplig för användare som sitter i rullstol vid färd i bil eftersom 
rullstolen inte är krocktestad samt att ryggstödet saknar låsning. 
 

 Inga specialanpassningar görs på Panthera X.  
Montering av drivaggregat Smoov på Panthera X utan tippskydd får göras som 
specialanpassning i väntan på att bruksanvisning för Smoov uppdateras av 
tillverkare/leverantör (idag finns krav på tippskydd vid användande av Smoov, detta ska 
ändras till en rekommendation). 

 

 Användaren ska vara mycket ansvarsfull kring hanteringen av sin rullstol. Panthera X är 
tillverkad av kolfiberförstärkt plast som är ett väldigt starkt och lätt material, men också 
mycket känslig för kraftiga stötar, vassa föremål och ovanliga punktbelastningar. Sprickor 
och andra skador på kolfiberstrukturen kan leda till plötsliga brott på ramen. Det är därför 
viktigt att undvika att tappa chassit på hårda underlag och att inte repa och skrapa 
kolfiberstrukturen. 
 
Var extra tydlig med att informera om att ersättningskrav kommer att ställas om rullstolen 
skadas utöver normal förslitning, oaktsamhet eller fel hantering. 
 

 Användaren ska informeras om att större reparationer av Panthera X inte kan utföras av 
hjälpmedelscentralen utan detta måste åtgärdas av tillverkaren vilket medför en 
reparationstid på minst 4 veckor. Motsvarande rullstol kan inte erhållas under 
reparationstiden. 

 

 Inga tekniska byten görs på Panthera X av hjälpmedelscentralen, finns behov av ny 
rullstol ska en konsultation göras. 
 

 Användaren ska informeras om att se över sitt försäkringsskydd. Rullstolen är 
stöldbegärlig samt ömtålig vid fel hantering. 

 
 
 


