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Strumppådragare Socky 
Socky är en serie produkter som underlättar att ta på sig strumpor och sockor trots 
begränsad rörlighet. Strumppådragarna är utmärkta för personer med rygg-, höft- eller 
knäledsproblem. Vi har tre modeller, med lite olika funktioner som alla är lätta att använda.

Dra upp strumpan ordentligt och över 
krokarna

Dra uppPlacera snörena bakom vaden

1. 2. 3.

För bästa resultat gör så här:

Instruktionsvideos finns på etac.se
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Socky strumppådragare Art. nr
Kort 80601002-2
Lång 80601001-2
Stöd- och kompressionsstrumpor 80601003-2
Kopplingsanordning Socky lång 80601021

Material
Tyg: Polyester, plastdelar: Polypropen

Vikt och längd
Kort Vikt: 94 g Längd: 40 cm
Lång Vikt: 146 g Längd: 60 cm
Stöd- och kompression Vikt: 90 g Längd: 100 cm

Design
HM Center

Rengöring

Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 
5-9 eller med 70% desinfektionssprit.



Socky strumppådragare lång 
Strumppådragare Socky lång gör det enkelt att ta  på 
sig korta och långa strumpor, sockor eller strump byxor. 
För strumpbyxor används två Socky Strumppådragare 
med en koppling emellan. Plastskivan glider lätt på alla 
golv och har ett grepp som underlättar när man drar upp 
strumpan. 
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Socky strumppådragare kort
Strumppådragare Socky kort kan användas för att ta på 
korta och långa strumpor och sockor. Den är liten och 
smidig och därför lätt att bära med sig. Strumpan glider 
över nylontyget, som sedan enkelt träs över foten. 
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Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad 
produktinformation – besök: www.etac.se
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Stödstrumppådragare Socky för  
stöd- och kompressionsstrumpor 
Strumppådragaren är utformad för att passa 
 stödstrumpor i olika längder och utföranden.  
Den har rejäla draghandtag och underlättar även för 
anhörig, hjälpare och vårdpersonal.

Tillbehör till Socky strump-
pådragare lång 
För strumpbyxor, använd två Socky lång  anslutna till 
Etac Socky kopplingsanordning.


