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Lainaehdot   

Tämä apuväline on laina Västmanlandin alueelta. Laina-aikana vastaat itse 

lainaamastasi apuvälineestä.   

Maksat 500 kruunun kertamaksun, kun testaat CPAP-apuvälinettä ensimmäistä 

kertaa. Maksu merkitsee, että et osta apuvälinettä, vaan että Västmanlandin alue 

omistaa sen edelleenkin.   

Tämä lainaehto lakkaa olemasta voimassa, jos Västmanlandin aluevaltuusto tekee 

jonkin muun päätöksen CPAP-laitteista perittävistä maksuista.   

Jos CPAP-apuvälineen määrääjä tekee päätöksen CPAP-käsittelyn lopettamisesta 

tai jos et enää käytä apuvälinettä, se on palautettava hyvin puhdistettuna 

keuhkovastaanotolle, Apuvälinekeskukseen tai omaan terveyskeskukseesi.  

Ota yhteys keuhkovastaanottoon, ellei saamasi hoito riitä.   

Ota yhteys Apuvälinekeskukseen, jos apuvälineessä on jotakin vikaa tai jos tarvitset 

uusia käyttötarvikkeita.  

Tietoa apuvälineiden vakuuttamisesta   

Kun saat apuvälineen lainaksi, kehotamme sinua ottamaan yhteyttä 

vakuutusyhtiöösi varmistaaksesi, että kotivakuutuksesi kattaa apuvälinelainasi. 

Saatat ehkä joutua ottamaan täydentävän vakuutuksen.  

Lainatessasi apuvälinettä:   

• Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi ja varmista, että kotivakuutuksesi kattaa 

lainaamasi apuvälineen. Joudut mahdollisesti ottamaan sitä varten erityisen 

vakuutuksen.   

• Maksat tällöin itse vakuutusmaksun.   

Apuvälineet ovat yksityiseen käyttöön tarkoitettua omaisuutta. Useimmissa 

vakuutusyhtiöissä ne sisältyvät kotivakuutuksen irtaimeen omaisuuteen. Vakuutus 

kattaa tällöin lähinnä varkaudet ja tulipalot. On mahdollista, että joudut ottamaan 

täydentävän vakuutuksen.   

Jos jotakin tapahtuu:   

Jos apuvälineesi on vahingoittunut tai jos se on varastettu tai kadonnut, ota yhteys 

apuvälineen määrääjään saadaksesi lainata uuden apuvälineen. Jos apuväline on 

vahingoittunut, sen määrääjä voi vaihtoehtoisesti laatia työmääräyksen teknikolle. 

Voit itse ottaa yhteyttä apuvälinekeskukseen, jos apuvälineesi on vahingoittunut.  

Jos apuvälineesi on varastettu, tee asiasta rikosilmoitus poliisille. Ilmoitusta ei tule 

lähettää apuvälinekeskukseen.  
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Jos olet käsitellyt apuvälinettä varomattomasti, sinut saatetaan velvoittaa 

maksamaan korvaus apuvälineestä, ja korvausvaatimuksesta saatetaan 

käynnistää selvitys.  

Jos tapahtunut liittyy matkaan tai kuljetukseen, kuten lento- tai kuljetuspalvelu-

matkaan, sinun on tehtävä vahinkoilmoitus myös suoraan kuljetuksesta vastaavalle 

yhtiölle. Jos apuväline on vahingoittunut lentomatkan yhteydessä, on tärkeää tehdä 

ilmoitus heti lentokentällä. Ilmoita apuvälineen omistajaksi Västmanlandin alueen 

apuvälinekeskus (Hjälpmedelscentrum, Region Västmanland). Kopio ilmoituksesta 

tai tieto liikenneyhtiön vahinkoilmoituksen numerosta tulee lähettää 

Apuvälinekeskukseen osoitteeseen Inköpsavdelningen på Hjälpmedelscentrum, 

Signalistgatan 2, 723 31 Västerås.  

Sinun tulee ottaa yhteys apuvälineen määrääjään voidaksesi lainata uuden 

apuvälineen.  

Kun hoito on lopetettu  

Jos apuvälineen määrääjä lopettaa hoidon, sinun on palautettava apuväline 

pikimmiten. Ellet palauta sitä, sinulta peritään maksu, joka vastaa apuvälineen arvoa.   
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