
Användarinstruktioner - strumppådragare
Strumpbyxor/strumpor

Se till att dessa instruktioner 
är fullständigt lästa och 

förstådda före användning. 
Förvara på en säker plats för 

framtida referens.

1.0 Avsedd användning

Hjälpmedlet är avsett att hjälpa personer med 
nedsatt förmåga att böja sig eller nå, att ta på 
sig strumpbyxor eller strumpor.

2.0 Säkerhetsföreskrifter
Lämna inte produkten på golvet, det kan 
utgöra en snubbelrisk.
Var försiktig så att du inte trasslar in i remmar 
när du använder hjälpmedlet.

3.0 Rengöring och skötsel
Rengör regelbundet med ett neutralt 
rengöringsmedel för allmänt bruk och varmt 
vatten. Kontrollera produkten regelbundet för 
tecken på slitage eller skador.

4.0 Bruksanvisning
Att använda hjälpmedlet kräver ett visst mått 
av skicklighet.

1. Genom att knyta ihop banden blir de lättare 
att kontrollera hjälpmedelet.

2. Med tummarna innanför benet på strumpan, 
samla ihop tåpartiet.

3. Den gjutna strumpledaren (rännan) av 
polyeten måste vara "U"-formad för användning 
och inte platt. Kläm helt enkelt ihop rännan till 
en "U"-form samtidigt som du drar strumpan på 
den.

4. Se till att tåsektionen på strumpan är tät över 
den smala änden av rännan och att överskottet 
samlas upp och vilar i de två håligheterna på 
vardera sidan av rännan. Strumpans häl ska 
sitta under och inte vriden åt sidan.

5. Håll snöret i båda händerna på vardera sidan 
av benet; styr "rännan" på foten genom att:

a) placera tårna i ingången till "rännan" – kom 
ihåg att hålla knäna i rät vinkel.

b) håll fötterna stadigt på golvet.

c) placera din fot i tån på strumpan, samtidigt 
som du trycker nedåt och framåt med fotbollen. 
DRAG INTE I SNÖRET när du vickar in foten i 
tån på strumpan, annars får du inte tårna rätt in.

d. Lyft hälen från golvet, räta ut knät och peka 
på tårna. Dra i tejp alternativt med en snabb 
vickande rörelse, och strumpan dras upp i foten 
tills du kan nå den.

6. Upprepa för andra foten.

5.0 Produktgaranti

EUFORIA AB, garanterar denna produkt under 
en period av 12 månader från inköpsdatumet 
mot felaktiga material och utförande. Denna 
garanti täcker inte, missbruk, missbruk, störning 
eller manipulering av någon del av produkten. 
Eventuella garantier utfärdade av EUFORIA AB 
påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

AA4650W – Tights , 
strumpbyxor 

AA4654W – strumpor 
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