Lånevillkor Finska

Lainaehdot

Lainaehdot apuvälineiden lainaajille
Toivomme, että lainaamastasi apuvälineestä on sinulle paljon hyötyä. Apuväline on sovitettu yksilöllisesti juuri sinun
tarpeisiisi. Et saa lainata tai luovuttaa sitä muille. Hoidonantajasi on rekisteröinyt lainan. Apuvälineen on määrännyt
terveyden- ja sairaanhoidon työntekijä, joka arvioi tarpeesi, mukauttaa sen tarpeisiisi ja seuraa sen toimintaa.
Hoidonantajalla on oikeus seurantaan ja uuteen avuntarpeen arviointiin esimerkiksi, jos terveydentilasi tai
asumistilanteesi muuttuu, jos et käytä apuvälinettä ohjeiden ja opastuksen mukaisesti tai jos voimassa olevat
määräykset muuttuvat. Arviointi voi johtaa siihen, että apuvälineen määräjä vaihtaa sen toiseen tai että se on
palautettava.
Käyttöohje ja opastus
Sinun tulee käyttää, huoltaa ja puhdistaa apuvälinettäsi käyttöohjeen ja sen määrääjän antamien yksilöllisten
ohjeiden mukaan, jotta apuväline toimisi tarkoitetulla tavalla. Lainattuihin apuvälineisiin ei saa tehdä omia
muutoksia tai asentaa omia osia eikä niitä saa vahingoittaa. Lainattuihin apuvälineisiin ei saa asentaa tai yhdistää
tarpeistoa (ohjelmistot mukaan lukien), lisävarusteita tai yksityisiä apuvälineitä.
Jos apuvälinettä on korjattava
Ota yhteys Apuvälinekeskukseen tai alla mainittuun yksikköön. Älä käytä apuvälinettä, jos uskot vian vaikuttavan
sen turvallisuuteen. Äkillisen tarpeen yhteydessä ota yhteys alla mainittuun yksikköön.
Nämä joudut maksamaan itse:
- tarvikkeet, jotka ovat yleisessä myynnissä kaupoissa, esimerkiksi paristot ja lamput
- käyttökustannukset, esimerkiksi sähkö
- apuvälineen kuljetukset laina-aikana
- korjaukset ulkomailla oleskelun yhteydessä.
Jos suunnittelet muuttoa tai pidempiaikaista matkaa
Käänny hyvissä ajoin alla mainitun yksikön puoleen saadaksesi tietoa siitä, mitä määräyksiä sovelletaan muuton tai
pidempiaikaisten matkojen yhteydessä.
Kun palautat apuvälineen
Apuväline on palautettava pikimmiten täydellisenä ja hyvin puhdistettuna, kun sinulla ei enää ole käyttöä sille tai kun
sinua kehotetaan palauttamaan se. Ota yhteys apuvälinekeskukseen tai alla mainittuun yksikköön saadaksesi tietoa
siitä, millä tavalla ja minne apuväline on palautettava.
Saatat olla korvausvelvollinen, jos:
- apuvälinettä ei käytetä käyttöohjeen mukaisesti
- apuvälineen määrääjän yksilöllisiä ohjeita ei noudateta
- apuvälinettä ei huolleta ja/tai puhdisteta käyttöohjeen mukaisesti
- apuvälinettä vahingoitetaan normaalia kulutusta enemmän
- menetät apuvälineen huolimattomuuden vuoksi
- apuvälinettä ei palauteta hoidonantajan kehotuksesta huolimatta
- vaurioitat lainaamaasi apuvälinettä esimerkiksi liimaamalla siihen merkkejä tai vaahtomuovia, maalaamalla
sen tai asentamalla siihen koukkuja
- asennat tai yhdistät apuvälineeseen tarpeistoa (ohjelmistot mukaan lukien), ylimääräisiä varusteita tai
yksityisiä apuvälineitä
Suosittelemme sinua tarkistamaan vakuutussuojasi.
Jos haluat kysyä jotakin tai jos joudut apuvälineeseen liittyvään vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen,
ota yhteys seuraavaan yksikköön:
Skriv namn på enhet och kontaktuppgifter

