Hakestøtte NorMors, nedbrytbar

Her er hakestøtten ferdig påført.

NorMors hakestøtte har følgende fordeler:
• Lett å påføre, kan monteres av en person.
• Lite synlig.
• Ansikt og hår blir ikke tildekket og den døde blir
mer gjenkjennelig.
• Ansiktsformen blir intakt uten folder i kinnet som
ved ordinær oppbinding.
• NorMors hakestøtte blir nedbrutt i jord.
• Avgir ingen miljøskadelige avgasser ved
forbrenning.

Art.nr. 620040/620045
NorMors hakestøtte er et patentert norsk produkt som forenkler førstegangsstellet av døde.
NorMors’ hakestøtte kom på markedet i Norge høsten 2001. NorMors AS har hittil solgt over 20000
hakestøtter i Norge. Hakestøtten selges også i de fleste andre Europeiske land, pluss en del land i Asia,
deriblant Japan.
NorMors hakestøtte er en enkel krage som monteres halvveis rundt den dødes hals, med støtte ned mot
kragebeinet. Denne kragen blir delvis skjult av skjorten til avdøde.
NorMors’ hakestøtte er et engangsprodukt og kan leveres i 2 størrelser
(”medium” og ”large”). Hakestøtten leveres i pakninger på 10 stk.
ADVARSEL: Øvelse med påsetting av hakestøtten bør ikke skje
med levende personer, p.g.a. fare for kvelning.
(Se monteringsbeskrivelse på baksiden)
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Hakestøtte NorMors, nedbrytbar
Monteringsbeskrivelse

Hakestøtten skal monteres på den døde før
dødsstivheten inntrer. Den døde må ligge på rygg uten
pute under hode.
(puten legges under hodet etter påføringa av hakestøtten)
NB!! Se til at den minste bøylen blir plassert under
haken. Den lengste bøylen vil da ligge ned mot bryst og
kragebein etter påføring.

Ta tak i den tykkeste delen på hakestøtten med begge
hender. Trekk tilstrekkelig ut og før den inn på avdødes
hals.

Det er viktig å få hakestøtten så langt inn på halsen som
mulig. Bruk gjerne litt makt.
Etter påføring av hakestøtten legges en pute under hode.

Her er NorMors` hakestøtte ferdig montert, eventuelle
folder i kinn og på hake kan rettes ut ved å dra i huden
”inne” i hakestøtten.

