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Yleistä 

Pue hoitosukat aamulla herättyä jalkaan, pidä hoitosukkia jalassa iltaan saakka tai 

toimi saamiesi henkilökohtaisten ohjeiden mukaisesti. Alkuun voit totutella sukkien 

paineeseen pitämällä sukkia hieman lyhyemmän aikaa jalassa ja lisätä käyttöaikaa 

asteittain. Pese sukat aina käytön jälkeen, vähintään käsin lavuaarissa, mielellään 

mahdollisimman usein pesukoneessa, 40 asteessa, ilman huuhteluainetta.  

Hoitosukkien hoitoteho säilyy noin 6 kuukauden ajan.  Sukat voi pestä ennen 

käyttöönottoa. 

Hoitosukkia käytettäessä jalkojenhoidosta tulisi huolehtia erityisen hyvin. Pitkät ja 

säröiset varpaankynnet tai karheat kantapäät voivat vaurioittaa hoitosukkia ja 

lyhentää niiden käyttöikää. 

Käytä sukkia pukiessa ja riisuttaessa tahmapintaisia pukemishanskoja, joilloin 

sukkien pukeminen helpottuu, suojaat sukkia ja saat sukista paremman otteen. 

Hoitosukkien pukemisen ja riisumisen avuksi löytyy myös erilaisia apuvälineitä. Kysy 

niistä lisää myymälästämme.  

Pukeminen 

1. käännä sukka nurinpäin  

2. taita sukan kärkiosa kantapäästä lähtien sisään 

3. ota sukasta molemmin käsin kiinni ja vedä sukka puoleen väliin jalkaterää - ei 

vielä kantapään yli! 

4. ota sukan kärjestä, varpaiden kohdalta kiinni ja vedä sukka kantapään yli, 

jalkateräosa on nyt paikoillaan 

5. nostele sukka asteittain ylöspäin 

6. sukan resori asetetaan pari sormenmittaa polvitaipeen alapuolelle 

7. silittele sukka pukemishanskojen avulla tasaisesti jalkaan, laskoksia ei saa 

jäädä 

8. pese/huuhtaise sukat aina käytön jälkeen. Konepesu on myös suositeltavaa, 

max. 40 astetta, ilman huuhteluainetta. 
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Riisuminen 

1. ota sukan resorista kiinni ja käännä ”nylkemällä” sukka nurinpäin 

mahdollisimman alas nilkkaan   

2. vie resori kantapään ja jalkapöydän yli 

3. laita sormi sukan ja kantapään väliin ja avusta sukka kantapäästä yli ja vedä 

sukka kärjestä pois 

4. pese/huuhtaise sukat aina käytön jälkeen. Konepesu on suositeltavin 

pesumuoto, max. 40 astetta, ilman huuhteluainetta, mielellään pesupussissa. 

Sukat kannattaa kääntää pestessä nurinpäin 

 

Pesu/ huolto 

Hoitosukkia olisi hyvä huuhtaista lavuaarissa joka käytön jälkeen. Mielellään 

nurinpäin käännettynä. Hoitosukat kestävät hyvin konepesun, siksi konepesu max. 

40 asteessa, pesupussissa, ilman huuhteluainetta on suositeltavin pesumuoto. Älä 

kuivaa sukkia kuivausrummussa. 

Hoitosukkien uusiminen 

Hoitosukkien hoitoteho säilyy päivittäisessä käytössä noin 6 kuukauden ajan, joten 

hoitosukkia tulisi uusia vähintään puolen vuoden välein. Vaihtopari tai -parit 

helpottavat hoitosukkien käyttöä, antaen mm. pesuvaraan. Uusia hoitosukkia 

hankittaessa voi mittojen tarkistaminen olla tarpeen laadukkaan hoitotehon ja 

sukkien istuvuuden takaamiseksi.  

Kun hoitosukkien uusinta on ajankohtainen ja tarvitset uusintamittausta tai sinulla 

ilmenee hoitosukkien käytössä mitä tahansa kysyttävää, otathan yhteyttä 

mittaajaasi:  

Katja Kinnunen, fysioterapeutti, p. 044 722 6000 

Ettonet / Trion pohjakerros, p. 03 781 7996 


