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NO: Bruksanvisning
1. Sørg for at strømpen er på retten og stikk
hånden inn helt til hælen.
2. Vreng strømpen ned til hælen.
3. Tøy ut skaftet og træ strømpen på foten. Sørg
for at hælen havner riktig, og at strømpen ikke
er vridd.
4. Vend skaftet tilbake og trekk det opp langs 		
leggen. Dra helt opp til ca. 2,5 cm fra knehasen.
StayUp og strømpebukse føres helt opp.
5. Pass på å unngå bretter og rynker. OBS! Brett
aldri strømpekanten dobbelt.
4 Kun Care. Ta på gummihanske. Vend tilbake 		
beindelen samtidig som du tar på strømpen ved
hjelp av gummihansken fra hælen og opp til 		
kneet. Dra ut glidesokken.
5 Kun Care. Dermed unngår du å trekke på
strømpen ved hjelp av den øvre kanten – den
tilpasses i stedet beinets form gradvis.
Kontroler med hånden at strømpen sitter godt
uten bretter og rynker.
6. For å bevare kompresjonen bør strømpene 		
vaskes etter bruk.
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1. Varmista, että sukka on oikein päin. Vie käsi 		
sukkaan aina kantaan saakka.
2. Käännä sukka nurinpäin kantaan saakka.
3. Venytä vartta ja laita sukka jalkaan. Varmista,
että kanta on oikein eikä sukka ole vääntynyt.
4. Käännä varsi takaisin ja vedä se ylös pohjetta
pitkin. Vedä sukka noin 2,5 cm:n päähän pol		
vitaipeesta. StayUp ja Sukkahousut vedetään
ylös asti.
5. Varmista, että sukassa ei ole taitoksia.
HUOMAA! Älä koskaan käännä sukan reunaa
kaksin kerroin!
4 Vain Care. Laita kumihanska käteen. Käännä
varsi nyt takaisin samalla, kun puet sukan kumi
hanskan avulla kannasta ja ylös polvea kohti. 		
Vedä liukusukka pois.
5 Vain Care. Tällä vältetään sukan pukeminen
yläreunan avulla. Sen sijaan sukka mukautuu 		
vähitellen säären muotoon. Varmista kädellä, 		
että sukassa ei ole taitoksia.
6. Tukivaikutuksen säilyttämiseksi sukat tulee 		
pestä käytön jälkeen.
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SE: Användningsinstruktion
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1. Se till att strumpan är rättvänd och stoppa in 		
handen ända till hälen.
2. Vänd strumpan ut och in ner till hälen.
3. Töj ut skaftet och sätt strumpan på foten. Se
till att hälen kommer rätt och att strumpan inte
är vriden.
4. Vänd tillbaka skaftet och dra det uppåt längs
vaden. Dra upp till cirka 2,5 cm från knävecket.
StayUp och Strumpbyxa förs hela vägen upp.
5. Se till att det inte är några veck. OBS! Dubbelvik
aldrig strumpkanten.
4. Endast Care. Ta på gummihandske. Vänd nu till
baka bendelen samtidigt som du tar på strupan med hjälp av gummihandsken från hälen
och uppåt knäet. Dra ut glidsockan.
5. Endast Care. Därmed undviks att strumpan
dras på med hjälp av den övre kanten utan
anpassas bit för bit till benets form. Övertyga
dig med handen att strumpan sitter utan veck.
6. För att bevara kompressionen bör strumporna
tvättas efter användning.
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DK: Användningsinstruktion
1. Sørg for at strømpen er retvendt, og stop
hånden ind helt til hælen.
2. Vend strømpen på vrangen ned til hælen.
3. Udvid skaftet og sæt strømpen på foden. Sørg
for, at hælen sidder korrekt, og at strømpen ikke
er drejet.
4. Vend skaftet tilbage og træk det opad langs
læggen. Træk op til cirka 2,5 cm fra knæets bøjning. StayUp og Strømpebuks føres hele vejen op.
5. Sørg for, at der ikke er nogen folder. OBS! Fold
aldrig strømpekanten dobbelt.
4 Kun Care. Tag gummihandske på. Vend nu 		
bendelen tilbage, samtidigt med at du tager 		
strømpen på ved hjælp af gummihandsken fra
hælen og op ad knæet. Træk glidesokken ud.
5 Kun Care. Dermed undgås at strømpen trækkes
på ved hjælp af den øverste kant, men tilpasses
stykke for stykke til benets form. Med hånden
sikrer du dig, at strømpen ikke har nogen folder.
6. For at bevare kompressionen bør strømperne
vaskes efter brug.
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Mabs for all occasions
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