Upphandlat sortiment för Kommunförbundet Skåne,
Gånghjälpmedel – Avtal 2017:03
Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det
sortiment som är upphandlat från Sanicare inom Kommunförbundet Skåne.
Armbågskrycka är ett hjälpmedel för personer som har en nedsatt gångförmåga av
olika anledningar. Det finns även tillbehör som kan hjälpa till och förenkla vardagen
vid användning av kryckor tex: Polstring, käpphållare och isdubbar.
Fördelen med våra kryckor är att dom har en hög maxbelastning, enkel justering av
höjd, mycket hög kvalité på ingående material, reflex både fram och bak 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 en vinterjacka. Kryckorna går lika bra att
använda inne som ute.
Armbågskrycka Klassiker S, med rakt standard handtag
Sanicare Hjälpmedel art nr
Variant
Längd
Vikt
Tjocklek rör över/under
Max brukarvikt
Material, plastdel
Material, rör
Diameter Doppsko
Art nr Reservdel Doppsko

220DKsw
Standard längd
76-96 cm
0,52 kg

220DUEKsw
Lång
90-110 cm
0,60 kg
20/17 mm
140 kg
Polyamid
Aluminium
16 mm
716sw

220DKVsw
Kort
60-80 cm
0,52 kg

Armbågskrycka Klassiker med anatomiskt mjukt handtag,
höger och vänster grepp
Sanicare Hjälpmedel art nr
Variant
Längd
Vikt
Tjocklek rör över/under
Max brukarvikt
Material, plastdel
Material, rör
Diameter Doppsko
Art nr Reservdel Doppsko

220DASKsw-R/L
Standard längd
76-96 cm
0,65 kg

220DASUEKsw-R/L
Lång
90-110 cm
0,66 kg
20/17 mm
140 kg
Polyamid
Aluminium
16 mm
716sw
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Reservdelar och tillbehör
Doppsko med stålinlägg
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 för att inlägget trycks ut
ur doppskon vid fel/snedbelastning av krycka.
716sw
16 mm
Naturgummi

Sanicare Hjälpmedel art nr
Storlek innerdiameter
Material

Isbroddar med krona eller pigg
Uppfällbara isbroddar som fästes på kryckan för att ge ett bättre grepp vid vinterväglag. Lätta att
monteras med hjälp av två skruvar som medföljer. Se alltid till att isdubben är fixerad när den är nedfälld.
Sanicare Hjälpmedel art nr
Variant
Passar till krycka med diameter på rör
Material

1718
1719
Krona
Pigg
17-23 mm
Metall

1718
1719
Hållare till krycka/käpp och käpphållaren 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 kryckor/käppar med diameter på 18-26 mm.
Hållaren placeras mot en plan yta, som till exempel ett bord eller en disk.
Käpphållaren Ingrid har även en ”krok” så att kryckan/käppen enkelt kan hängas över en kant,
exempelvis en stolsrygg, ett dörrhandtag, sidan på en kundvagn eller kanten på en hatthylla.

Sanicare Hjälpmedel art nr
Variant
Passar till krycka med
diameter på rör
Material

158
Käpphållare

257467
Ingrid käpphållare

17-23 mm
Polypropylene

Santoprene
158

257467

Polstring med kardborreband
Polstring är ett tillbehör till krycka med ett hårt handtag och som är till för att minska trycket i handen.
Neoprenet i polstringen är både smutsavvisande och vattenavvisande vilket ger ett behagligt grepp.
Polstringen placeras enkelt över handtaget med hjälp av ett kardborreband på en kryckkäpp med ett
standardhandtag.
Sanicare Hjälpmedel art nr
Utförande
Material

142sw
Standard
Neopren
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