Doppsko med stålinlägg
OBS! Läs anvisningarna noga innan doppskon tas i bruk!
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.
Monteringsanvisning: Välj en doppsko som har ca 1-2 mm mindre innerdiameter än vad kryckans
nedre rör är i diameter. Detta för att doppskon skall fixeras säkert och inte ramla av vid användning
Demontera den slitna doppskon, gör rent röret och applicera den nya doppskon. Stöt kryckan lätt
mot golvet för att fixera doppskon mot rörets nedre kant.
Sliten eller skadad doppsko skall bytas ut för att öka säkerheten vid användning.

Doppskon finns i flera färger: svart, blå, röd, grå, lila, gul
Sanicare art nr
Färg
Storlek innerdiameter

716sw
Svart
16

716bl
Blå
16

716ro
Röd
16

Material

716gr
Grå
16

716au
Lila
16

716gr
Gul
16

719sw
Svart
19

719gr
Grå
19

Rågummi

Regelbunden
rengöring
Kasseras

Milt rengöringsmedel och mjuk trasa
Sorteras efter lokal anvisning

Förvaring

Rumstemperatur

Övriga information

Produkt innehåller inte PVC

Säkerhetsföreskrift:
 Regelbunden kontroll av doppskon, defekt doppsko skall bytas ut mot original
doppsko.
 Kontrollera att doppskon är fri från smuts för ett säkert grepp mot underlaget.
 OBS! Risk för sämre grepp och risk för halka vid våta och fuktiga underlag; löv,
grus etc. Även fuktiga golv innebär risk för halka!
 Ojämnheter och hål i underlag är mycket farliga eftersom kryckan kan glida
iväg eller sjunka. Var extra försiktig vid dålig belysning!
 Artikel 716 Passar endast till kryckor/käppar som är 17mm i diameter Ø
 Artikel 719 Passar endast till kryckor/käppar som är 20mm i diameter Ø
Bildexempel på doppsko svart

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