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Pantergrepp är en polstring som används främst till kryckkäppar med rakt handtag. En
polstring används av personer som av någon anledning behöver använda klassiska kryckkäppar
som har ett standardhandtag.

Polstringen är utformat som ett rör och är uppslitsat med invändiga remsor av dubbelhäftande tejp.
Rörets längd är 228 mm och kan lätt kapas till lämplig längd.
Greppet är starkt, smidigt, mjukt och vattenavstötande, det kan tvättas av och har lång livslängd.
Varumärke

Sanicare

Benämning

Pantergrepp

Sanicare art nr
Antal produkter/

Bruksanvisning och råd vid användning
Klipp av Pantergreppet till önskad längd (en
längd räcker till två kryckhandtag),

5702

5703



Dra bort skyddspapperet på tejpremsorna och
fäst greppet där du vill att det ska sitta.

1 st

32 st



När det sitter som du vill ha det trycker du fast
det ordentligt genom att gnida hårt några gånger
fram och tillbaka på Pantergreppet.

Vikt per produkt

23,2 g

Längd
Material
Rengöring

228 mm
Nitrilgummi
Milt rengöringsmedel och mjuk trasa

Tillbehör

Produkten är ett tillbehör till klassiska

Kasseras

Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning

Förvaring

Rumstemperatur
Produkten innehåller inte Latex eller PVC.

Övriga information



Utbildning/information av produkt kan
tillhandahållas vid krav på upphandling.

Produkten skall endast användas för avsett ändamål.
Produkten skall regelbundet kontrolleras och en defekt
produkt skall kasseras. Kontrollera att produkten sitter
fast ordentligt.. Ha ej blöta eller kladdiga händer – risk
för att halka ur greppet.
Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och
anordningar som avger hög värme.

Sanicare Hjälpmedel AB
Box 260
311 23 Falkenberg

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt
Läkemedelsverket.
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