
Vi står klar med råd og vejledning. 

INSTRUKTIONS-VIDEOER

HENT EN QR-KODE SCANNER: 
For at kunne finde produkterne på Youtube eller HMI-basen, kan du hente 
en gratis ”QR-kode scanner” som en App på en Smartphone eller tablet.

Apple: Gå ind på App Store --> Søg ”qr reader” --> Hent denne app 
Android:  Gå ind på Play Butik --> Søg ”qr code reader” --> Hent denne app

God fornøjelse!
Med venlig hilsen,

Danish CARE Supply
Tlf.: 2211 8616

dcs@danishcaresupply.dk
www.danishcaresupply.dk

HJÆLPEMIDLER TIL  
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HJÆLPEMIDLER TIL  
PÅ- OG AFKLÆDNING MM.

HJÆLPEMIDLER TIL  
AFLASTNING AF HJÆLPERNE
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DressBuddy® Kombi - På- og aftager - Knæstrømper

På - og aftagning af kompressionsstrømper med åben og lukket tå og korte 
samt lange strømper op til lysken.
Til borgere som har svært ved at nå ned til sine fødder.

Klik her

Type og anvendelse Billede HMI-basenLinkYouTube

HJÆLPEMIDLER TIL KOMPRESSIONSSTRØMPER

DressBuddy® - Kombi - På- og aftager - Lyskenstrømper
På - og aftagning af kompressionsstrømper med åben og lukket tå og korte 
samt lange strømper op til lysken. Til borgere som har svært ved at nå ned til 
sine fødder.

Klik her

DressBuddy® - Stående - På- og aftager
På - og aftagning af kompressionsstrømper med åben og lukket tå, korte/
lange strømper. Til borgere med gigt i hænderne, manglende kræfter i arme 
og skuldre eller svært ved at nå ned til sine fødder.

Klik her

DressBuddy® - Påtager - stiv ankel

Påtagning af kompressionsstrømper med åben og lukket tå samt korte og 
lange strømper op til lysken. Til borgere, som ikke kan bøje anklen og som har 
svært ved at løfte benet og nå ned til fødderne.

Klik her

DressBuddy® - Påtager - halvsidig lammelse

Påtagning af kompressionsstrømper med åben og lukket tå samt korte og 
lange strømper op til lysken. Til borgere med lammelser i arme og ben

Klik her

DressBuddy® - Aftager med plade

Aftagning af kompressionsstrømper med åben og lukket tå samt korte og 
lange strømper. Til borgere som ikke kan nå ned til sine fødder, hoftevanske-
ligheder, rygproblemer.

Klik her

DressBuddy® - Aftager med hjul
Aftagning kompressionsstrømper med åben og lukket tå samt lange strøm-
per op til lysken. Til borgere som har lammelser, meget få kræfter i benene 
eller som ikke kan anvende den blå friktionsplade.

Klik her

FLEXI - Påtager - enkelt - med fleksible håndtag

Påtagning af alm. strømper, og nylonstrømper. Hvis man vælger at anvende 
Flexi til kompressionsstrømper med type 1 og 2, skal man også anvende 
handsker for at få kompressionen i strømpen fordelt korrekt. 

Klik her

FLEXI - Påtager - strømpebukser - med fleksible håndtag

Påtagning af alm. strømper, og nylonstrømper. Hvis man vælger at anvende 
Flexi til kompressionsstrømper med type 1 og 2, skal man også anvende 
handsker for at få kompressionen i strømpen fordelt korrekt. 

Klik her

Butler - Påtager
Påtagning af kompressionsstrømper med åben eller lukket tå. 

Klik her

Slip Fod  - På- og aftager

På - og aftagning af kompressionsstrømper på foden med åben og lukket tå 
samt korte og lange strømper op til lysken. Trækkes ud oppe ved knæet. Klik her

Tips og tricks til DressBuddy® - systemet.
På videoen vises de forskellige tips og tricks, som kan være nyttige at kende 
til. Målrettet til de personer, som arbejder med at gøre borgeren selvhjulpen 
indenfor på- og aftagning af kompressionsstrømper..

Klik her

https://www.youtube.com/watch?v=9me25PR-R0s
https://www.youtube.com/watch?v=Ke3qihmI1a8
https://www.youtube.com/watch?v=u9g0Ef9C5_o
https://www.youtube.com/watch?v=aXhLTj_2uKs
https://www.youtube.com/watch?v=rlBdCxo1kSg
https://www.youtube.com/watch?v=hfS8RmVzbJE
https://www.youtube.com/watch?v=dyZF4vraiBM
https://www.youtube.com/watch?v=_NnrDeS_4xA
https://www.youtube.com/watch?v=gFptUpD4s40
https://www.youtube.com/watch?v=6k1ZQ-n4ck0&index=9&list=PLC8g8Ff3Da6VHu0ESLR-I5CU0kuHkQ2o9
https://www.youtube.com/watch?v=be0CTVU7JlI
https://www.youtube.com/watch?v=zFiyCnpz_h0


MAXI-SLIDE - knælange strømper - På- og aftager

På- og aftagning af korte knælange kompressionsstrømper til både åben 
og lukket tå. Trækkes ud oppe ved knæet. Glidestykke med ekstra godt glid 
på hele benet. Kan anvendes af borger og af hjælper. Blød spilerdug ind mod 
borgerens ben.

Klik her

Type og anvendelse Billede HMI-basenLinkYouTube

MAXI-SLIDE - lyskenlange strømper - På- og aftager
På- og aftagning af lange kompressionsstrømper, som går op til lysken, 
herunder strømpebukser med både åben og lukket tå. Trækkes ud oppe 
ved lysken. Glidestykke med ekstra godt glid på hele benet. Kan anvendes af 
borger og af hjælper. Blød spilerdug ind mod borgerens ben.

Klik her

Slip åben tå - På- og aftager

På- og aftagning af kompressionsstrømper på foden med åben tå og korte 
strømper op til knæet. Trækkes ud ved tæerne. Klik her

Easy+ - På- og aftager - åben tå

På - og aftagning til strømper med åben tå. Trækkes ud ved tæerne.
Klik her

Easy+ Magnide - På- og aftager - lukket tå
På- og aftagning af kompressionsstrømper og -strømpebukser med lukket 
tå. Trækkes ud oppe ved knæet. Med magneter. Klik her

Medi ”2 in 1” - På- og aftager
På - og aftagning - kan anvendes til både åben og lukket tå, samt til arm-
strømper. Kan anvendes til alle skostørrelser. Klik her

Ort.O.Mate - Aftager - elektrisk

Elektrisk hjælpemiddel, som anvendes til aftagning af støtte - og kompressi-
onsstrømpen på ben. Til borgere med få kræfter i arme og ben.

Klik her

DressBuddy® - Arm  - Påtager

Påtagning af kompressionsstrømper til armen. 
Til borgere som har nedsatte kræfter i hænder, arme og skuldre. Klik her

Slip arm - Påtager

Til påtagning af kompressionsstrømper på armen.
Findes i forskellige størrelser afhængig af armens længde. Klik her

Ort.O.Arm - Aftager - til arm

Aftagning af kompressionsstrømper på armen. Sættes fast rundt om dør-
håndtaget og kuglerne sættes ind i strømpen, herefter trækkes strømpen af. 
Til borgere som har nedsatte kræfter i hænder, arme og skuldre.

Klik her

Doff N’ Donner - På- og aftager

På- og aftagning af alle typer kompressionsstrømper. 
Produceret i et blødt materiale. Kan anvendes af både borgeren og hjælpe-
ren. Ved lange kompressionsstrømper af type 3 og 4 kan der opstå visse 
begrænsninger.  

Klik her

Slip-Perfect - One-Size - På- og aftager

På - og aftagning af kompressionsstrømper på foden med åben og lukket 
tå samt korte og lange strømper op til lysken. Trækkes ud oppe ved knæet. 
Materiale i blød spilerdug, som er skånsom overfor borgerens ben/hud.

Klik her

https://www.youtube.com/watch?v=xoI2hCCNbiQ&index=13&list=PLC8g8Ff3Da6VHu0ESLR-I5CU0kuHkQ2o9
https://www.youtube.com/watch?v=M2A6XMHXG14&index=14&list=PLC8g8Ff3Da6VHu0ESLR-I5CU0kuHkQ2o9
https://www.youtube.com/watch?v=Qkjt1rP4H-s&index=15&list=PLC8g8Ff3Da6VHu0ESLR-I5CU0kuHkQ2o9
https://www.youtube.com/watch?v=gLdhB9ubnZY&list=PLC8g8Ff3Da6VHu0ESLR-I5CU0kuHkQ2o9&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Cs-OgcBy-dU
https://www.youtube.com/watch?v=V1hX7GXQ7nY&index=10&list=PLC8g8Ff3Da6VHu0ESLR-I5CU0kuHkQ2o9
https://www.youtube.com/watch?v=ROo-pKc4gpI
https://www.youtube.com/watch?v=EGAfUc6tWy8
https://www.youtube.com/watch?v=1oAbfnSEHwc
https://www.youtube.com/watch?v=bhEwrHAuejQ
https://www.youtube.com/watch?v=lU_JzxIUykU
https://www.youtube.com/watch?v=PE57Kwxsopw


DressOn - Påklædningspind med gul kugle
Kan anvendes til strømper, trøjer, jakker, …m.m. I den ene ende er monteret 
en meget effektiv friktionskugle, som sikrer en god vedhæftning på tøjet, 
når den anvendes. Den er skånsom overfor brugerens tøj. Kan anvendes til at 
vaske og tørre sig  på ryggen.

Klik her

Type og anvendelse Billede HMI-basenLinkYouTube

HJÆLPEMIDLER TIL PÅ- OG AFKLÆDNING MM.

DressOn - Bukser - På - og aftager
På - og aftagning af bukser, kjoler og underbenklæder.
Til borgere som har svært ved at bukke sig og nå deres fødder. 
Kan anvendes til at vaske og tørre sig  på ryggen.

Klik her

Påtager til underbukser, joggingbukser mm.
Påtagning af underbukser, blebukser eller joggingbukser.
Til borgere som har svært ved at bukke sig og nå deres fødder. Klik her

BRA BUDDY- BH påtager

BH-påtager til borgere, som har svært ved at tage BH på, som følge af lam-
melser, gigt eller andre funktionsnedsættelser. Klik her

BRA ANGEL - BH påtager

BH-påtager til borgere som har svært ved at tage BH på, som følge af lam-
melser, gigt eller andre funktionsnedsættelser.

Klik her

Strømpepåtager med froté til  alm. strømper

Klik her

Socky - Strømpepåtager til alm. strømper 
Aftagning kompressionsstrømper med åben og lukket tå samt lange strøm-
per op til lysken. Til borgere: Som har lammelser, meget få kræfter i benene 
eller ikke kan anvende den blå friktionsplade.

Klik her

Magnetiske Snørebåndslukker

Hjælp til påtagning af sko
Klik her

Knappekrog - hjælp til knapper

Hjælp til knapper
Klik her

Numsetørre

Klik her

DressOn - Jakkepåtager
Påtagning af jakker, trøjer mm.
Til borgere som har svært ved tage jakken og trøjen på. Klik her

https://www.youtube.com/watch?v=UgWdAvFhfic&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0Jm_GHKIIw0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AbfgUpKgu7k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=St72kEIexo8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tlYSunC1Iw0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yv6IeZ1kNLk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I1vIhN-c7CQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pSlJE22NmYQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M5_4h3y51bY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nZC8isYaJn0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sCpanQ8sAP4&feature=youtu.be


Slip-Perfect - One-Size - På- og aftager - siddende

Klik her

Type og anvendelse Billede HMI-basenLinkYouTube

APV-hjælpemidler til aflastning af hjælperne

MAXI-SLIDE - På- og aftager - korte strømper - liggende

Klik her

MAXI-SLIDE - På- og aftager - lange strømper - liggende

Klik her

MAXI-SLIDE - På- og aftager - siddende

Klik her

Doff n’ Donner - På og af - kort strømpe - liggende - åben tå

Klik her

Doff n’ Donner - På og af - kort strømpe - liggende - lukket tå

Klik her

Doff n’ Donner - På og af - lange strømper - liggende

Klik her

DressBuddy®  Påtager - liggende

Klik her

Spilerdug - På- og aftagning - knælange strømper

Klik her

Spilerdug - På- og aftagning - lyskenlange strømper

Klik her

Slip-Perfect - One-Size - På- og aftager - liggende

Klik her

Påklædningsbøjle
Dette hjælpemiddel er et meget enkelt og effektivt redskab til hjælperne. På-
klædningsbøjlen anvendes f.eks. i forbindelse med toiletbesøg, sårskife, vask, 
til at holde tøjet oppe. På den måde har hjælperen altid to hænder fri. 

Klik her

MAXI-SLIDE til knælange strømper findes i 2 bredder. Hvis borgerens 
lægomkreds er over 45 cm anbefaler vi en str. XL. Det materiale, der vender 
ind mod borgeens ben, er blød spilerdug. MAXI-SLIDE er den slide, der giver 
den bedst mulige glideffekt. Den trækkes ud oppe ved knæet. 

MAXI-SLIDE til lyskenlange strømper findes i 2 bredder. Hvis borgerens 
lægomkreds er over 45 cm anbefaler vi en str. XL. Det materiale, der vender 
ind mod borgeens ben, er blød spilerdug. MAXI-SLIDE er den slide, der giver 
den bedst mulige glideffekt. Den trækkes ud oppe ved knæet. 

Dette system kan anvendes til de fleste typer kompressionsstrømper, og 
giver en effektiv aflastning af hjælpernes hænder og skuldre. Samtidig er den 
meget skånsom overfor de borgere, som har sart hud. 

Denne slip er fremstillet i blød spilerdug, som er skånsom overfor borgerens 
hud. Der er tale om en One-Size størrelse, som kan anvendes til alle ben. 
Fordelen er at glidestykket er langt og går op omkring læggen, samt at glide-
stykket trækkes ud oppe ved knæet.  Giver en god aflastning. 

Denne slip er fremstillet i blød spilerdug, som er skånsom overfor borgerens 
hud. Der er tale om en One-Size størrelse, som kan anvendes til alle ben. 
Fordelen er at glidestykket er langt og går op omkring læggen, samt at glide-
stykket trækkes ud oppe ved knæet.  Giver en god aflastning. 

MAXI-SLIDE til knælange strømper findes i 2 bredder. Hvis borgerens 
lægomkreds er over 45 cm anbefaler vi en str. XL. Det materiale, der vender 
ind mod borgeens ben, er blød spilerdug. MAXI-SLIDE er den slide, der giver 
den bedst mulige glideffekt. Den trækkes ud oppe ved knæet. 

Dette system kan anvendes til de fleste typer kompressionsstrømper, og 
giver en effektiv aflastning af hjælpernes hænder og skuldre, og  skånsom 
overfor borgerens hud. 

Dette system kan anvendes til de fleste typer kompressionsstrømper, og 
giver en effektiv aflastning af hjælpernes hænder og skuldre, og  skånsom 
overfor borgerens hud. Vi gør opmærksom på, at der ved særligt kraftige 
lyskenstrømper med høj kompression af type 3/4 kan opstå begrænsninger. 

DressBuddy påtageren anvendes i samarbejde mellem hjælperen og borge-
ren, hvor borgeren deltager aktivt i påtagningen. Denne metode giver hjælpe-
ren den bedst mulige aflastning af alle de kendte typer af hjælpermidler, der 
findes på markedeet. 

Denne video viser, hvorledes man bruger opklippet blød spilerdug (rød) i 
forbindelse med på- og aftagning af kompressionsstrømper for knælange 
strømper. 

Denne video viser, hvorledes man bruger opklippet blød spilerdug (rød) i 
forbindelse med på- og aftagning af kompressionsstrømper for lyskenlange 
strømper. 

https://www.youtube.com/watch?v=9UTds_z3M6Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AA4oXs5C6kQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Bmaj8geMljM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qsGQRPtFCAc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4ywKdkkPs4A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nbqYMa2zQOM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qMZx_BhdJ4k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kxFn8kvyIVo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5goYe-a4eBo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sYKLOTdhoiI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2iEl0X-dB6M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B1ehsVlyBeo

