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MerrySock strumppådragare 

Art. nr. 145163V 



Bruksanvisning 
Hjälpmedel i hemmet • Greppa & Nå • Övrigt Art nr 145163V 

MerrySock strumppådragare är ett hjälpmedel för människor som har svårt att ta på sig 

sina strumpor själv. Passar för både vanliga  korta och långa standardstrumpor och 

nylonstrumpor.  

Strumppådragaren är tillverkad i polyetenplast. Den levereras med långa polyesterband och 

två klädnypor, som kan användas vid behov. 

Strumppådragarens två klädnypor håller strumporna på plats och med hjälp av de långa 

banden drar man enkelt på sig strumpan. Produkten lämpar sig för personer som har nedsatt 

rörlighet eller problem med rygg, knä eller höftproblem. Tillverkad i böjbar plast. 

Användaranvisning 

• Se till att den blanka sidan av strumppådragaren är

mot strumpan.

• Böj ihop produkten och dra strumpan upp över flänsar-

na. (Vid behov fäst med klädnyporna).

• Sitt ordentligt på en stol med ryggstöd eller på sängen

med väggen bakom dig och stick in foten och dra för-

siktigt i banden mot dig.

Produkten skall endast 

användas för avsett ändamål. 

Produkten skall regelbundet 

kontrolleras och en defekt 

produkt skall kasseras. Gör regelbundna 

kontroller av dragbanden. Ett söndrigt 

dragband kan medföra risk vid användning. 

Placeras ej i närheten av öppen eld eller i 

direkt kontakt med föremål och 

anordningar som avger hög värme. Vid 

allvarliga produktfel/tillbud, kontakta 

tillverkaren samt Läkemedelsverket. 
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Symboler: 

Ingen PVC eller Latex 

Gör alltid en visuell kontroll 

innan användning 

Produkten följer (EU) MDR 

2017/745 och 2007/47/

EG för medicintekniska 

produkter.  

Art nr 145163V 

Varumärke MerryCare 

Benämning MerrySock strumppådragare 

Sanicare art nr 145163V 

Antal produkter/förpackning 1 st 

Mått B 22 x L 25 

Storlek Universal storlek 

Färg Transparant med röda band 

Material Polyetenplast 

Material band Polyester 

Rengöring 
Regelbunden rengöring med milt rengöringsmedel och 

mjuk trasa 

Rengöring mellan brukare Desinfektionsmedel med <40% isopropylalkohol 

Kasseras Sorteras efter lokal anvisning 

Förvaring Rumstemperatur 

Övriga information 
Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas 

vid krav på upphandling.   

Garanti 1 år 
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