Armbågskrycka

rakt, hårt, ofärgat stålrör, fast längd
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Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika

anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika bra att använda inne som ute.
Hög maxbelastning, enkel justering av höjd, mycket hög kvalité på ingående material och reflex både
bak och fram för ökad säkerhet. Mellan rören sitter en låsring som säkerställer en klickfri gång.
Materialet i underarmsstödet består av 15 % glasfiber som gör plastdelen mer flexibel vid
temperaturväxlingar samt minskar obehagligt tryck om individen har bredare underarmar eller tjockare
kläder som t ex vinterjacka. Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp.
Benämning

Armbågskrycka, rakt, hårt, ofärgat stålrör, fast längd

Sanicare art nr

3311

Färg handtag

Grå

Monterad isdubb
Längd på krycka

Nej
105 cm

Vikt per produkt

1,3 kg

Färg rör

Silver

Max brukarvikt

180 kg

Tillbehör –

Doppsko rekommenderas med 22 mm i Ø, t.ex. 723gr

Material
Platsdelar
Handtag
Rör

Polypropen med glasfiber
Polypropen
Stål

Rengöring
Regelbunden
Mellan brukare
Kasseras
Förvaring

Milt rengöringsmedel och mjuk trasa
Kan autoklaveras 85°C max 3 min. Eller desinfektionsmedel.
Sorteras efter lokal anvisning.
Rumstemperatur
Produkt innehåller inte PVC eller Latex.

Övriga information
Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på
upphandling.
Garantitiden 2 år gäller under förutsättning att kryckan har använts på ett
korrekt sätt och för sitt ändamål samt att leverantörens original delar har
använts. Garantin omfattar ej förbrukningsdelar. Efter garantitiden ligger
ansvaret för användandet av kryckan hos användaren.

Garanti

Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine
Tel +49(0)5971-980460

Art.nr. 3311

Kontrollera kryckan regelbundet.
Kryckan skall kasseras och tas ur
bruk om den är defekt, har synliga
skador, är utsliten eller glappar i
höjdjusteringen vilket kan medföra
risk vid användning.
Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren
samt Läkemedelsverket.

Sanicare Hjälpmedel AB
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