VENOLINE ON strumppåtagare
Venoline On kan användas både för strumpor med öppen och sluten tå.
Konstruktion: Vitlackad metalltråd (6 mm i diameter) med yttermått 24x54x16 cm. Fogar svetsas med en teknik som
inte ger ojämnheter där strumpmaterial kan fastna. Handtagen är höga vilket gör påtagaren mycket lämplig för brukare
med känslig rygg.
Storleksinformation: S/M ankelomkrets <26 cm eller skostorlek <43; L/XL ankelomkrets >26 cm eller skostorlek >43.
Utgå från ankelomkrets (cB enligt vedertagen terminologi) för att välja storlek enligt ovan. Då kan strumpan dras ned
över halvcirkelformade hållaren med rimlig kraft. Skostorlek för val av storlek är ett alternativ men inte lika exakt som
ankelomkrets. Både S/M och L/XL kan användas även för stora vadmått.
Funktion: Strumpan träs över den halvcirkelformade hållaren till dess att strumpans häldel ligger överst. Påtagaren
fattas sedan i handtagen och foten sticks ned i strumpan. Strumppåtagaren dras sedan uppåt eller foten sticks ned
så att strumpan täcker foten. Därefter förs påtagaren nedåt så att strumpmaterialet förs högre upp på hållaren innan
påtagaren igen dras upp över benet. Denna rörelse upprepas till dess att strumpan täcker nästan hela underbenet. Den
sista delen av knästrumpa respektive lårdelen av lårstrumpa läggs på plats med händerna.
Skötsel m.m.: Påtagaren rentvättas med tvållösning alternativt spritlösning. När den är förbrukad avfallssorteras påtagaren som metallföremål.
Påtagningsinstruktion

2. Strumpans
häldel ligger
högst upp.

1. Strumpan träs
uppifrån och
ned över den
halvcirkelformade
hållaren.

6. Påtagaren
förs nedåt så
att strumpan
matas upp på
hållaren.

7. Påtagaren
dras ånyo
uppåt och
strumpan
placeras högre
upp på underbenet.

STORLEK small / medium
ankelomkrets (cB) <26 cm
eller skostorlek <43
art nr VN7010

3. Foten sticks
ned i strumpan.

8. I regel räcker
det med 2-3
rörelser uppåt för
att strumpan ska
täcka nästan hela
underbenet.

4. Foten förs ned
så att hälen ligger i strumpans
häldel.

9. Övre kanten på
strumpan justeras
avslutningsvis så att
den ligger rätt.

5. Påtagaren
dras uppåt så
att strumpan
placeras över
ankeln.

10. Klart!

STORLEK large / x-large

ankelomkrets (cB) >26 cm
eller skostorlek >43
art nr VN7012
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