
MAXI-SLIDE - kort op til knæet
Effektivt glidestykke beregnet til på- og aftagning af korte kompressionsstrømper med 
åben og lukket tå. Det er designet til at kunne nå hele vejen rundet om benets læg og 
op til knæet. Maxi Slide giver en ekstra god aflastning for borgeren og for hjælperen.           
Bemærk venligst at der er syet lufthuller i siderne af Maxi sliden, sådan at luften kan 
komme ud af glidestykket.

facebook.com/danishcaresupply

www.danishcaresupply.dk
Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere 

SÆT X HMI-nr. Varenr. Varetekst Lægomkreds Bredde Længde
88148 3013 MAXI - SLIDE - KORT - MEDIUM Op til 45 cm 41cm 85 cm
88149 3009 MAXI - SLIDE - KORT - BRED Over 45 cm 51cm 85 cm

Mål på slide



DANISH CARE SUPPLY

Påtagning

1. Sæt foden på den bløde side af glidestykket, så 
der er et godt stykke af slippen foran foden.

2. Fastgør velcrobåndet rundt om læggen.

3. Buk dig ned eller sæt benet over kors og fold 
slippen op over tæerne.

4. Tag handsker på og før med flad hånd strømpen 
rundt om hælen.

5. Træk strømpen på plads på benet.

Rengøring:  Vaskes i hånden ved max 30o C.
Materiale: Bød spilerdug

Youtube 
Video
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Aftagning

6. Tag velcrobåndet af.

7. Træk slippen ud af strømpen.

1. Start med at sættet benet ind i sliden som vist 
på billedet.

2. Sæt nu velcrobåndet ”lidt” løst rundt lige ovenfor 
hælen.

Hvis det kniber til på- og aftagning

3. Tag handsker på, og skub med flade hænder 
strømpen rundt om hælen, og træk strømpen det 
sidste stykke af foden.

Vi kan anbefale at anvende en blå friktionsplade,
hvis det kniber med at få strømpen rundt om  
hælen i på- og/eller aftagning af kompressionsstrøm-
per.



Danish CARE Supply
Agerskellet 1
8920 Randers NV
Telefon: +45 2211 8616
E-mail: dcs@danishcaresupply.dk
www.danishcaresupply.dk

facebook.com/danishcaresupply

Følg os på

Glidestykker - på/af

Handsker SpilerdugElektrisk aftager

Doff N’ DonnerPå- og aftagere

Vi har markedets største sortiment og know-how indenfor på- og aftagning af 

kompressionsstrømper. Vi hjælper dig gerne med at udvælge det rette hjæl-

pemiddel, som passer bedst til dine behov. 

Kontakt os på telefon: 22118616 eller på mail: dcs@danishcaresupply.dk

Få mere inspiration på vores webshop www.danishcaresupply.dk  

eller besøg gerne vores fysiske butik i Randers på Agerskellet 1 –  

8920 Randers NV. Vi har et stort program indenfor småhjælpemidler, som kan 

gøre hverdagen lidt lettere.
                        

På gensyn...


