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SÆT X HMI-nr. Varenr. Varetekst

LLeggomkretsægomkreds

Bredde Længde
3015 MAXI - SLIDE - LANG - MEDIUM Op til 45 cm 45 cm 120 cm
3016 MAXI - SLIDE - LANG - BRED Over 45 cm 57 cm 120 cm
3019 MAXI - SLIDE - LANG - EKSTRA BRED Over 45 cm 85 cm 120 cm 
3042 MAXI - SLIDE - LANG - EKSTRA EKSTRA  BRED Over 45 cm 100 cm 120 cm

Mål på slide

Effektivt glidestykke til på- og avtaking av lange kompresjonsstrømper med åpen og 
lukket tå. Den er designet for å kunne nå helt rundt om beinets legg og helt opp til 
lysken. Maxi Slide gir en ekstra god avlastning både for bruker og assistent.
Kan brukes både til en enkel lang lyskestrømpe og til strømpebukser (2 slides).
Legg merke til at det er laget luftehuller i sidene på Maxi slide, slik at luften lett kan
komme ut av glidestykket.
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Rengøring:  Vaskes i hånden ved max 30o C.
Materiale: Bløt spilerdug

Youtube 
Video

Ronda Hjelpemidler

Avtaking

1. Sett foten på den myke
siden av glidestykket, slik at
det blir et godt stykke av 
slippen foran foten. 
Fest borrelås rundt låret.

2. Bøy deg ned, eller sett 
foten i kors som vist på bilde,
og fold slippen opp over
tærne.

3. Dra på strømpen, ta fatt
i kantbåndet og trekk strømpen
opp på foten.Påse at 
glidestykket er godt foldet 
rundt foten

4. Ta på hansker og før med
flat hånd strømpen rundt
hælen.

5. Fordel strømpen ved hjelp
av hanskene, inntil strømpen
er på plass.

6. Ta av borrelås. 

7. Trekk strømpen det siste 
stykke opp og sett strømpen
på plass.

8. Trekk slippen ut av
strømpen

1. Start med å sette foten
inn i sliden som vist på
bildet.

2. Sett nå båndet med
borrelås litt løst rundt like
ovenfor hælen.

3. Ta på hansker og skyv
med flate hender, 
strømpen rundt om hælen.
Trekk strømpen det siste
stykket av foten 

FRIKSJONSPLATE

Friksjonsplaten kan 
anbefales dersom du har
problemer med å bøye
deg. Med bare foten kan
man skyve strømpen.
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