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Oxyclog

072204 
ELEKTRISCH BLAUW

072202 
LICHTBLAUW

072203 
DONKERBLAUW

072602 
ELEKTRISCH GROEN

072406 
FUCHSIA

072109 
WIT

072601 
LICHTGROEN

072303 
PAARS

072407 
ROOD

Het model OXYCLOG is een 
operatiekamerklomp met verstelbaar 
riempje aan de hiel en een anatomisch 
gevormd voetbed dat de voet optimaal 
ondersteunt.

Deze schoen voldoet aan alle eisen van de 
operatiekamer. Hij kan chemisch of met UV 
gereinigd worden en is steriliseerbaar in 
een autoclaaf. Hij is ook machinaal wasbaar 
tot 90° C.

De antislipzool zorgt voor een goede grip 
op de ondergrond, zowel op droge als 
natte vloeren. De bovenkant is gesloten ter 
bescherming van de voet, maar zijdelingse 
openingen zorgen voor de nodige 
ventilatie.



Oxyclog
Thermoplastisch elastomeer

De schoen is gemaakt van TPE. Hierdoor behoudt de 
schoen zijn flexibiliteit en kan hij op hoge 

temperaturen gesteriliseerd worden zonder te 
vervormen.

CE-norm
CE EN 20347 gecertifieerd.

Schokabsorberend
De constructie van de hiel zorgt 

voor extra schokdemping.

Wasbaar op 90° C

Anti-slip SRA
De buitenzool zorgt voor een 

uitstekende grip, zowel op droge als 
natte vloeren, en voldoet aan de 

SRA-norm.

Anti-statisch ESD
De schoen is voorzien van een plug 

die de dissipatie van statische 
electriciteit bevordert en voldoet 

aan de ESD-norm.

Steriliseerbaar
in een autoclaaf

Tot 135° C.

Chemisch en met UV 
steriliseerbaar

Gewicht: 270 gr
Een schoen weegt gemiddeld 270 gram 

(afhankelijk van de schoenmaat).

MatenGebruik

▪ Ideaal voor O.K.-personeel : chirurgen, verpleegkundigen, 
assistenten, …

▪ Om patiënten te begeleiden in de douche
▪ Personeel van ziekenhuizen, rusthuizen, instituten, 

revalidatiecentra,...
▪ Verpleegster, verzorger
▪ Kuispersoneel
▪ Personeel van een wasserij

EU 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44* 45/46*

UK 2.5/3.5 4/5 5.5/6.5 7/8 9/9.5 10.5/11

US 3/4 4.5/5.5 6.5/7.5 8/9 10/10.5 11.5/12

(*) Kleuren fuchsia en paars zijn enkel beschikbaar van maat 36 t/m 42


