Upphandlat sortiment för landsting och kommun i
7-klövern
Avtal: DU-UPP15-0166
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Hej!
Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det
sortiment som är upphandlat från Sanicare inom landsting och kommun 7-klövern.
Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att
kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och
säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för
er i det viktiga arbetet.
För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta
produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och
socialt liv.
Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna
att kontakta oss.
Övrigt sortiment
Välkommen in på vår hemsida www.sanicare.se där ni finner vårt övriga sortiment.
Följ oss också på Facebook för information om kommande mässor och event samt
information om övriga aktiviteter.
Vill ni få information och läsa om fallbeskrivningar om avföringsinkontinens besök
www.avföringsinkontinens.se
Med vänlig hälsning,
Sanicare
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Armbågskrycka Klassiker
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.
Benämning

Armbågskrycka Klassiker AMH/AMV 76-96 cm
220DASKsw-R
220DASKsw-L

Sanicare Hjälpmedel art nr
Handtag, modell

Mjukt Höger

Mjukt Vänster

Färg på handtag

Svart

Längd, cm

76-96

Tjocklek rör över/under, mm

20/17

Vikt, kg

0,65

Max brukarvikt, kg

140

Diameter Doppsko, mm

16

Material, plastdel

Polyamide(PA6)

Material, rör

Aluminium

Art nr Reservdel Doppsko

716sw

Doppsko

Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp och med en bredare diameter i botten för
en större beröringsyta mot golvet och med ett skålat stålinlägg för att minska risken att inlägget
trycks ut ur doppskon vid fel/snedbelastning av krycka eller stödkäpp.
Sanicare art nr
Färg
Storlek innerdiameter

716sw
Svart
16 mm

Material

Rågummi

Övriga information

Produkt innehåller inte PVC

Isbrodd med krona eller pigg
En isdubb på kryckan är ett mycket bra tillbehör vid vinterväglag. Välj mellan två olika utformande; krona eller
pigg. Piggen rekommenderas vid tjockt packad snö medans kronan rekommenderas vid ishalka.
Benämning

Isdubb

Utförande

Krona

Sanicare art nr

1718

Diameter på rör i mm
Material
Rengöring

En pigg
1719
17-23

Metall
Milt rengöringsmedel och en mjuk
trasa

Käpphållare Ingrid
En smidig hållare som fungerar både till kryckor och käppar enkel att montera och använda. Ett hjälpmedel som
underlättar när man skall sätta ifrån sig gånghjälpmedlet och samtidigt undvika att det ramlar i golvet.
Passar till käppar med diameter 18-26 mm. Ingrid är försedd med en praktisk reflex. Hållaren placeras smidigt
runt kryckans/käppens rör.
Benämning
Sanicare art nr

Ingrid käpphållare
257467

Antal produkter/förp. st

1

Max rördiameter, mm

26

Material

Santoprene
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Käpphållare
En smidig hållare som fungerar både till kryckor och käppar enkel att montera och använda.
Ett hjälpmedel som underlättar när man skall sätta ifrån sig gånghjälpmedlet och samtidigt undvika att det
ramlar i golvet.
Hållaren placeras smidigt runt kryckans/käppens rör och sedan kan man enkelt placera den genom att hänga
kryckan/käppen på t.ex. en bordsyta eller klämma fast hållaren under en kant då kryckan/käppen är fixerad i
golvet.
Benämning

Käpphållare

Sanicare art nr

158

Antal produkter/förp. st

1

Max rördiameter, mm

25

Material

polypropylene

Polstring
Polstring är ett tillbehör till krycka med ett hårt handtag och som är till för att minska trycket i handen.
Produkten placeras enkelt över handtaget med hjälp av ett kardborreband på en kryckkäpp med ett
standardhandtag och med en dragkedja på en kryckkäpp med anatomiskt handtag.
Benämning
Sanicare art nr
Material
Färg
Antal / fp, st

Polstring till kryckor
142sw
Neopren
Svart
1

Fångrem
Handledssnodd som fästs runt röret precis under handtaget på kryckan med hjälp av en resår, själva
”snodden” trär man runt handleden och detta leder till minskad risk för att tappa kryckan och därmed kan
man även undvika risk för fall.
Benämning

Handledsrem till kryckor och käppar

Sanicare art nr

660sw

Färg

Svart

Material
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Polyester

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.
Benämning
Sanicare art nr
Material
Färg
Antal / fp, st
Storlek innerdiameter

Flexyfoot doppsko
97716P-1
Gummi
Svart / orange
1
16 mm

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