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Bemærk venligst: Der anvendes en 

”Slip Rund”, som har varenr. 3000 og 

3001 for den bredde type. 

Bemærk venligst: Denne instruktion 

kan også anvendes, når borgeren er 

liggende.  

 

 

Påtagning  Aftagning 

 

 

 Læg slippen på 

hjælperens skød og 

placer borgens fod oven 

på.   

 

Lav en løkke af slippen og 

placér den rundt om anklen. 

Læg enden af slippen 

udover træerne.  

 Placér strømpen på 

foden og sæt Dress-

Buddy’en fast i 

strømpekanten ved brug 

af de gule kugler. 

  

Træk strømpen ned over 

slippen.  

 

 Borgeren trækker nu i 

DressBuddy, så 

strømpen trækkes op 

langs benet samtidig 

med, at hjælperen fører 

strømpen rundt om 

hælen. 
 

Forsæt med at trække i 

strømpen. Løkken sidder nu 

ved hælen, hvilket gør, at 

strømpen nemt kan trækkes 

af. 

 Frigør strømpen fra 

DressBuddy ved at løfte 

strømpen op over de 

gule kugler. 

 

 

 

 

 

 

 Slippen fjernes ved at 

trække i den side som 

vender mod strømpen. 

 
 

 

Instruktionsguide 

DressBuddy® Hjælpersæt – PÅ / AF 
Et værktøj til hjælperen til på-og aftagning af støtte- og kompressionsstrømper 

Se instruktionsvideoen på vores 

hjemmeside under Care Concept 

 

                                      

Prisliste

pr. 1/5-12

KONTAKT: Telefon 22 11 86 16 

eller på mail: dcs@danishcaresupply.dk Alle priser er excl. moms og fragt

Varenr. HMI-nr. Varebeskrivelse

Pris kr. 

pr. stk

1030 72538

DressBuddy® - PÅ - Standard sæt
Beregnet til påtagning af kompressionsstrømper på foden med åben og lukket tå

Indeholder: DressBuddy®, Friktionsplade, og Slip 1.254                

1032 72542

DressBuddy® - AF - Standard sæt 
Beregnet til aftagning kompressionsstrømper på foden med åben og lukket tå

Indeholder: DressBuddy®, Friktionsplade, og Slip 1.254                

1033 72540

DressBuddy
®  

PÅ værktøj til hjælperen
Leveres som et sæt sammen med: 1 par handsker, slip Rund

Anvendes til påtagning af strømpen sammen med hjælperen

 

980                   

2000 72506

DressBuddy® - Kombi - PÅ/AF
Beregnet til påtagning og aftagning af kompressionsstrømper på foden med åben og lukket tå.

Person højde: Max 160 cm

Omkreds på læg: Max 40 cm   1.154                

2001 72507

DressBuddy® - Kombi - PÅ/AF
Beregnet til påtagning og aftagning af kompressionsstrømper på foden med åben og lukket tå.

Person højde:  Interval 160-185 cm

Omkreds på læg: Max 40 cm 1.154                

2002 72510

DressBuddy® - Kombi - PÅ/AF
Beregnet til påtagning og aftagning af kompressionsstrømper på foden med åben og lukket tå.

Person højde: Over 185 cm

Omkreds på læg: Max 40 cm 1.154                

2003 72509

DressBuddy® - Kombi - PÅ/AF
Beregnet til påtagning og aftagning af kompressionsstrømper på foden med åben og lukket tå.

Person højde: Max 160 cm

Omkreds på læg: Over 40 cm 1.154                

2004 72512

DressBuddy® - Kombi - PÅ/AF
Beregnet til påtagning og aftagning af kompressionsstrømper på foden med åben og lukket tå.

Person højde: Interval 160-185 cm

Omkreds på læg: Over 40 cm 1.154                
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1030 72538

DressBuddy® - PÅ - Standard sæt
Beregnet til påtagning af kompressionsstrømper på foden med åben og lukket tå

Indeholder: DressBuddy®, Friktionsplade, og Slip 1.254                

1032 72542

DressBuddy® - AF - Standard sæt 
Beregnet til aftagning kompressionsstrømper på foden med åben og lukket tå

Indeholder: DressBuddy®, Friktionsplade, og Slip 1.254                

1033 72540

DressBuddy
®  

PÅ værktøj til hjælperen
Leveres som et sæt sammen med: 1 par handsker, slip Rund

Anvendes til påtagning af strømpen sammen med hjælperen

 

980                   

2000 72506

DressBuddy® - Kombi - PÅ/AF
Beregnet til påtagning og aftagning af kompressionsstrømper på foden med åben og lukket tå.

Person højde: Max 160 cm

Omkreds på læg: Max 40 cm   1.154                

2001 72507

DressBuddy® - Kombi - PÅ/AF
Beregnet til påtagning og aftagning af kompressionsstrømper på foden med åben og lukket tå.

Person højde:  Interval 160-185 cm

Omkreds på læg: Max 40 cm 1.154                

2002 72510

DressBuddy® - Kombi - PÅ/AF
Beregnet til påtagning og aftagning af kompressionsstrømper på foden med åben og lukket tå.

Person højde: Over 185 cm

Omkreds på læg: Max 40 cm 1.154                

2003 72509

DressBuddy® - Kombi - PÅ/AF
Beregnet til påtagning og aftagning af kompressionsstrømper på foden med åben og lukket tå.

Person højde: Max 160 cm

Omkreds på læg: Over 40 cm 1.154                

2004 72512

DressBuddy® - Kombi - PÅ/AF
Beregnet til påtagning og aftagning af kompressionsstrømper på foden med åben og lukket tå.

Person højde: Interval 160-185 cm

Omkreds på læg: Over 40 cm 1.154                
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Leg de kous met de 

hiel naar boven in het 

verlengde van de 

Dressbuddy® op tafel.  

Zet de DressBuddy® 

Op het matje. Stap nu 

in de kous. Duw de 

voet verder in de kous 

voorbij de hiel.(lukt 

dit niet probeer dan de 

TIP).  

De kous zit met de 

bovenrand omgesla-

gen op de balletjes van 

de Dressbuddy®.  

Zet de kous op de bal-

letjes van de Dress-

buddy®.  

Steek uw voet in de 

slip voet tegen het 

teenstukje aan. 

Haal nu met de hand 

de balletjes van de 

Dressbuddy® uit de 

kous.  

Trek de kous omhoog 

Stop met trekken als 

de bovenkant van de 

kous ter hoogte van de 

kuit komt.  

Duw de hiel van de 

kous op zijn plaats. 

Gebruik de stroefheid 

van de mat.  

Trek aan de kant die 

het makkelijkste 

schuift de slip uit de 

kous . Hou de hak op 

het matje dit voorkomt 

dat de kous mee 

schuift. 
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Duw de kous nu goed. 

Gebruik desgewenst 

handschoenen.  

Tip 

4 

Til de voet op. Draai 

de Dressbuddy® een 

kwart slag en duw een 

balletje over de hiel en 

draai weer terug.  

6 

Duw de kous uit over 

de slip heen. En duw 

de kous tot  

voorbij de hiel  

Haal de slip door de 

lus. En trek hem aan.  

Zorg ervoor dat hij 

onder de enkel door 

gaat 

Duw de kous nu ver-

der uit. 

Trek de voet uit de 

kous.  

1 

5 

4 

3 

2 

Aantrekken  

Sla de slip om het on-

derbeen 

Uittrekken  

1 

© Fotografie: Jos Korsuize. 

 

 
 

 Læg strømpen på langs 

inde i Dress-Buddyen 

med hælen op ad. 

 

 

 

  

Placér strømpen over de 

gule kugler, således at 

kantbåndet er lige over 

dem. Tag evt. én kugle 

ad gangen. 

 

 

 

 

Sæt slippen ind i 

åbningen af 

strømpen og før 

foden ind i slippen. 

Træk nu i 

DressBuddy. 

 

 
 

Træk strømpen op ad 

læggen. Lav små korte 

gnid fremad med hælen 

på pladen, så strømpen 

kommer helt op og 

rundt om hælen. 
 

 

Træk nu i 

DressBuddyen, så 

strømpen kommer helt 

op til under knæet, og 

frigør strømpen fra 

kuglerne. 

 Træk nu slippen ud af 

strømpen ved at trække 

i den farve, der vender 

ind mod strømpen. 

 

  

Instruktionsguide  
DressBuddy® Brugersættet - PÅ 
Til påtagning af støtte- og kompressionsstrømper 

 

                                         

	

DressBuddy® Friktionsplade 
       Slip - fod 

Bemærk venligt at ved brug af strømpe med 

”åben tå”, bør foden presses ned på pladen, så 

strømpen ikke glider med slippen op. 

 

Se instruktionsvideoen på vores hjemmeside  

 

Besøg vores hjælpemiddelbutik i Randers eller vores hjemmeside, hvor du har mulighed 
for at købe alle produkterne i vores web-shop; www.danishcaresupply.dk 
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