IGS -Gripsockans Bruksanvisning
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Ny finsk uppfinning för förhindrandet av halkning. Lätt att använda,
luftig och flexibel. Användbar inomhus på alla golvytor, också i våta utrymmen.
Produkten är tillverkad av miljövänligt material, som kan återvinnas.
Gripsockan skapar ytterst mycket friktion. Rulla upp gripsockan på
foten - INTE genom att dra i skaftet.

VAL AV SOCKA
Välj sockan enligt storleken på användarens fot. Om foten är uppsvullen,
det finns suturer eller sår, välj då en storlek större socka. Sockan kan förstoras
där det behöva okcså genom att klippa nätstrukturens hål större; strukturen
sprättas inte upp. Hos patienter, som släpar ena foten, kan friktionen som
gripsockan erbjuder, försvåra rörelseförmågan.

ATT TA PÅ SIG GRIPSOCKAN
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Börja med att sätta den rullade sockans spets över torna.
Fortsätt att ta på sockan genom att rulla upp den mot hälen.
Rulla sockdelen upp mot vristen samtidigt som man töjer ut sockan över hälen.
Jämna ut sockan “masserande” med händerna mot foten, kontrollerande
samtidigt att sockan inte spänner vid tårna.
OBS! Undvik nätstrukturens utvidgning vid hälen och ovanpå varandra
varande spända lager på foten och vristen.
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KLIPPNING
5 Om användarens fot är uppsvullen, det finns sår / suturer kan sockan utvidgas
genom att klippa den. Höj nätet och klipp på det stället som skall utvidgas.
OBS!
Lämna alltid kvar ca 2 cm helt skaft för att få sockan att hållas på foten.
6 I duschen lyckas tåtvätten lätt, när man klipper upp ett ca 5 cm hål längs
med tårna.
7 Vänd sockans spets ner under tårna och efter tvätten tillbaka på plats.
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AVLÄGSNING

Beställningar:
sales@carecare.fi
Tel. beställningar
+358 50 524 7559
Tel. produktutveckling
+358 50 449 7585

8 Avlägsna sockorna genom att rulla från skaftet ned mot spetsen. Således är
sockorna klara för nästa användning.

Teknisk information
CareCare IGS - Instant Grip Sock
Gripsocka som hindrar halkning
Storlek: XS (33-36), S (36-39), M (39-42), L (42-45), XL (45-47), XXL (47-49)
Material: SEBS 07
Lääkinnällinen laite, luokka 1
Återvinning: Energiavfall
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Tillverkare:
CareCare Oy
Patteristontie 21 B
FI - 80400 Ylämylly
www.carecare.fi

Tillverkad i Finland

Bruksanvisningsvideon: www.carecare.fi/tuotteet/CareCare IGS
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