
Bruksanvisning
 GRIPTÅNG NÅFRAM, AKTIV Artikelnummer: 151240, 151250, 151260,  
                                                             151270, 151280, 151300

  Säkerhetsanvisningar:  
• Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
• Griptången är ej till för att lyfta tunga föremål. Detta då tunga föremål kan orsaka skada på personer

och egendom om brukaren tappar föremålet.
• Griptången får ej användas till att vrida, bryta eller dra i andra föremål.
• Länkarna som går till gripklon är rörliga och utgör därav en klämmrisk om brukaren placerar fingrarna

mellan länkarmen och bygeln.
• Magneten som sitter i änden av handtaget kan påverka andra föremål. Exempelvis kan magneten

utgöra en risk för att avmagnitisera kerditkort om denna läggs för nära.
• Kontrollera hättorna på griptången före användning, skadade eller utslitna hättor kan innebära ett

försämrat grepp.
• Skadade eller utslitna hättor på gripklon skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.

 Teknisk specifikation

Material:  Stålrör, högfriktionsplast (hättor), ABS (handtag)
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Art. nr: 151240
grå

Längd: 40 cm
Vikt: 0,19 kg

Art. nr: 151300
svart

Längd: 100 cm
Vikt: 0,34 kg

Art. nr: 151280
blå

Längd: 80 cm
Vikt: 0,28 kg

Art. nr: 151270
röd

Längd: 70 cm
Vikt: 0,27 kg

Art. nr: 151260
grön

Längd: 60 cm
Vikt: 0,24 kg

Art. nr: 151250
gul

Längd: 50 cm
Vikt: 0,22 kg

 Skötselanvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte 
  av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med  
  70% isopropanol. 

  Reservdelar:
      Art. nr  151490, Hätta, par

3151240

 Återvinning:

  Avsedd användning: Griptången är ett hjälpmedel avsedd för att nå och plocka upp saker.

Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall.  Emballaget består av plast och
wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

Produkten följer EU direktiven MDR 
2017/745 och 2007/47/EG för 
medicintekniska produkter.




