Doppsko Flexyfoot
Flexyfoot ger bättre grepp och stabilitet på alla underlag,
särskilt på hala och ojämna ytor och har ett patenterade
luftfjädringsteknik och är som en stötdämpare för kryckor
och käppar och som ger ett bättre grepp och minskar
risken för halkolyckor.
Produktens stötdämpningsförmåga minskar belastningen
på händer, armar och axlar. Dessutom ger 360° rotation
ett maximalt stöd och minskar vridningar av handleden.
Flexyfoot kan ersätta en traditionell doppsko och fäster bra
på alla underlag. Produkten är tillverkad av ett speciellt
gummi och lämnar inte svarta märken på golvet, som
vanliga doppskor annars kan göra.
Lätt att rengöra. Utformad för att hålla stenar och lera
borta.
OBS! Kan ej kombineras med isdubb artnr 1718, 1719

Sanicare art nr

97716P-1

Benämning

Flexyfoot doppsko

Färg

Svart / orange

Storlek innerdiameter, mm

16

Max brukarvikt / produkt, kg

130

Material

Gummi

Regelbunden rengöring

Milt rengöringsmedel och mjuk trasa

Kasseras

Sorteras efter lokal anvisning

Förvaring

Rumstemperatur

Övriga information

Produkten
uppfyller EU:s
grundläggande
hälso-, miljö- och
säkerhetskrav.

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

Produkt innehåller inte PVC

Sanicare Hjälpmedel
ABSkreavägen 15
311 44 Falkenberg

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg, Tel. 0346-71 55 30, Fax. 0346-71 55 39
Email. sanicare@sanicare.se, Hemsida. www.sanicare.se

Flexyfoot bruksanvisning
Läs och behåll dessa instruktioner
• Bättre grepp på de flesta underlag för att förhindra halka och
fallolyckor.
• Unik luftfjädringsteknik som gör att den böjer sig för att ge full
kontakt med marken.
• 360° rotation ger maximalt stöd och minskar vridningar av
handleden
• Stötdämpande att minska värk och smärta som beror på
belastning och påverkan på lederna.
• Passar kryckor och käppar med diameter 16 mm.
• Flexyfoot består av två delar.
Montering av Flexyfoot
• Mät diametern på ditt gånghjälpmedel med den bifogade
guiden på för att få rätt storlek på Flexyfoot (1)
• Korta längden på ditt gånghjälpmedel med cirka 35 mm för att
behålla samma höjd på handtaget, de flesta hjälpmedel är
justerbara (2)
• Om du måste såga av ditt gånghjälpmedel för att få korrekt
längd, fila ner om det är några vassa kanter innan du monterar
Flexyfoot (3)
• För att separera foten från hylsan, dra ut foten från hylsan tills
det klickar och sedan skruva loss foten (4)
• Sätt en markering 33 mm från slutet av ditt gånghjälpmedel (5)
Sätt stödet i hylsan och tryck hårt. Se till att märket är i nivå med
hylsan. Om det är mycket snävt, fukta kryckan/käppen med lite
vatten.
• Skruva "foten" i "hylsan" tills det roterar fritt och tryck sedan på
"foten" tills det klickar på plats (6)
Byte av "fotdelen"
• Ersätt "fotdelen" när slitbanan är nedsliten till "bär markörerna"
(7) eller om den är skadad
• Ta bort den gamla eller skadade "fotdelen" genom att bara
skruva loss (8) och montera sedan in den nya ”fotdelen”. Skruva
tills den roterar fritt och sedan tryck tills det klickar på plats.
Flexyfoot tillbehör
Flexyfoot extra för en aktiv full viktbelastning av
gånghjälpmedelet. Lägg de två ringarna som medföljer i
förpackningen mellan skårorna på bälgen (9). Detta ger större
långtidsbeständighet
Flexyfoot Ice Boot Den nya Ice Boot med rostfria ståltänder ger
extra grepp i snö eller is (10). Levereras med en skyddskåpa för
montering och inomhusbruk. Köpes separat.
Varning!
• Maximal användarvikt: 130kg.
• Flexyfoot är lämplig för de flesta människor och i de flesta
miljöer, Produkten är endast avsedd att användas på kryckor
eller stödkäppar. Greppet på underlaget påverkas av olika
underlag, vilket typ av hjälpmedel man använder och hur det
används. Extra försiktighet bör iakttas i våta och hala
förhållanden.
• Kontrollera regelbundet slitage och byt ut när slitbanan är
nedsliten till "bär markörerna" (7). Byt omedelbart om slitbanan
eller "bälg" är skadade, eller om "fotdelen ", "bälg" eller stöd är
lös i hylsan
• Använd alltid rätt storlek på doppskon.
För din hjälp. Följ guiden på förpackningen eller besök
www.flexyfoot.com/customer-service/buyers-guide
• Byt ut hylsan med var tredje gång som du byter ut byte
fotdelen.
• Bälgen kommer att mjukna efter en kort tid och kommer att
minska i höjd med cirka 6 mm.
• För rengöring, använd endast tvålvatten.
Använd ej produkten om den sitter löst. Om foten blir sliten,
skadad eller inte sitter fast ordentligt i hylsan skall den genast
bytas ut.
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