
Butler metalstativ
- Brugsanvisning

Påtagning:
1) Sæt metalstativet på en fast flade med den brede side af bunden vendt mod Dem selv, og
    åbningen i den halvrunde ramme vendt fremad
2) Sæt kompressionsstrømpen i bøjlen med strømpetåen vendt fremad
3) Vend indersiden ud og over rammen på den øverste kant af strømpen
4) Før strømpen ned over bøjlen, indtil hælen kommer til syne ved kanten af bøjlen
5) Før foden med tæerne først ind i tåen på strømpen - støt Dem evt. til bord eller lign.

6) Træd nu ind i stativet - kontrollér at tåen og hælen er korrekt placeret
7) Ved skiftevis at trække i håndtagene, kan De nu føre strømpen op mod knæet
8) Når strømpen er lige under knæet, skal De vippe metalstativet let tilbage og fjerne det fra
    strømpen
9) Slut af med at glatte kompressionsstrømpen jævnt opad - sørg for at trække strømpen op
    stykke for stykke, uden at samle den sammen eller trække i kanten
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Butler metalstativ
- Mål
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Butler metalstativ

Mellem håndtagene bagerst = 24 cm.
Mellem håndtagene forrest = 19 cm.
Højde     = 32 cm.
Bredde     = 24,5 cm.
Dybde     = 19 cm.

Bredde strømpeareal      = 10 cm.
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Vægt: 750 gram

Butler metalstativ XXL

Mellem håndtagene bagerst = 30 cm.
Mellem håndtagene forrest = 26 cm.
Højde      = 45 cm.
Bredde      = 31 cm.
Dybde     = 19 cm.

Bredde strømpeareal      = 14 cm.
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Vægt: 1 kg.
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