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Bruksanvisning 

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda 

www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240 

Rörelsehjälpmedel • Tillbehör Art nr: 716sw, 716bl, 716gr, 716ge  

Doppsko med stålinlägg 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.  

Sliten eller skadad doppsko skall bytas ut för att öka säkerheten vid 

användning. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt 

Läkemedelsverket  

Symboler:  

 

Ingen PVC eller Latex 

 

Max brukarvikt 

 Gör alltid en visuell kontroll 

innan användning 

 Produkten följer (EU) MDR 

2017/745 och 2007/47/

EG för medicintekniska 

produkter.  

 Art nr  716sw, 716bl, 

716gr, 716ge  

Max: 150 kg 

Benämning Doppsko, 16 mm 

Art nr 716sw 716bl 716gr 716ge 

Färg Svart Blå Grå Gul 

Storlek innerdiameter 16 mm 

Material Rågummi 

Regelbunden rengöring Milt rengöringsmedel och mjuk trasa.  

Kasseras Sorteras efter lokal anvisning.   

Förvaring Rumstemperatur   

Övrig information 
Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på 

upphandling.    

 

Ossenberg  GmbH 

Kanalstrasse 79  

DE-48432 Rheine 

 

Swereco AB, Vagnvägen 4, 

364 42 Lenhovda 

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.  

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. 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! OBS! Artikel 716 Passar endast till kryckor/käppar som är 

17mm i diameter Ø . 
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