Dictus Original

Dictus Original ger
trygghet och frihet åt
brukare med droppfot
Dictusbandet har i många år hjälpt brukare med droppfot tillbaka
till ett aktivt liv. Bandet lyfter foten direkt efter toe off, vilket gör att
trösklar, mattkanter och kullersten inte längre utgör ett hinder.
Brukaren slipper känna begränsningar i vardagen och behöver
inte oroa sig för att snubbla.
Diskret och bekvämt hjälpmedel för alla droppfotspatienter
Dictus Original är ett diskret hjälpmedel som passar både barn och
vuxna. Bandet fästs enkelt runt vristen med kardborrband och sitter
bekvämt hela dagen. Vristbandet är tillverkat i äkta läder som är mjukt
mot huden och blir bekvämare för varje användning. På vristbandets
främre del finns en D-ring som det medföljande mjuka gummibandet
träs igenom. Därefter fästs det i krokarna som monterats i skons
snörningsöglor. När brukaren går med Dictusbandet lyfts foten automatiskt av gummibandet. Dictusbandet finns i svart och naturfärgat
läder och passar i de flesta typer av skor.
Läs mer om Dictus Original och se instruktionsfilmen på vår hemsida:

erimed.se

Fördelar
Ger brukaren trygghet
och frihet genom att
minska risken för att
snubbla omkull
Tillverkat i läder som
håller länge och blir
mjukare för varje
användning
Mjukt gummiband
som flexar foten
Diskret hjälpmedel
som passar de flesta
sorters skor
Finns för både barn
och vuxna
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Artikel nr.

Produkt

Färg

530200-031

Dictus DS-02XL

Xlarge >26cm

Svart

530200-021

Dictus DS-02L

Large 20-27cm

Svart

530200-011

Dictus DS-02M

Medium 15-20cm

Svart

530200-000

Dictus DS-02J

Barn 12-17cm

Svart

530300-011

DS-03R

Barfota höger

Svart

530300-111

DS-03L

Barfota vänster

Svart

530300-000

DS-03J

Barfota barn

Svart

530100-041

Gummiband / st

Svart

530100-941

Gummiband 9mm kortare / st

Svart

530100-003

S-krokar / par

530100-001

Plastkrokar / par

Svart

530100-002

Monokrok till Dictus / st

Svart

530201-030

Dictus DS-02NXL

Xlarge >26cm

Natur

530201-020

Dictus DS-02NL

Large 20-27cm

Natur

530201-010

Dictus DS-02NM

Medium 15-20cm

Natur

530201-000

Dictus DS-02NJ

Barn 12-17cm

Natur

530301-011

DS-03NR

Barfota höger

Natur

530301-111

DS-03NL

Barfota vänster

Natur

530301-000

DS-03NJ

Barfota barn

Natur

530101-041

Gummiband / st

Natur

530101-941

Gummiband 9mm kortare / st

Natur

530101-002

Monokrok till Dictus / st

Natur

