
Instruktionsguide til

FLEXI - strømpepåtager findes i 2 udgaver; til enkelt-strømper og til strømpe-
bukser.
Den kan anvendes til almindelige strømper, nylonstrømper, strømpebukser og 
kompressionsstrømper af type 1 og 2. Vi anbefaler, at der anvendes handsker i 
påtagning af kompressionsstrømper. En særlig fordel ved FLEXI er, at borgerne 
ikke behøver at vinkle foden og kan sidde på stolen, mens strømpen trækkes 
på. Lægomkredsen må maksimalt være op til 40 cm. 
.

Materiale:    Hvidlakereret stål.
Rengøring:  Kan afvaskes med sprit, eller ved håndvask.
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FLEXI - STRØMPEPÅTAGER 

Strømpepåtager med fleksible håndtag

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere 

HMI-nr. Varenr. Varetekst Bredde Højde inkl. Håndtag Bredde på bøjle til strømper
89518 180005 FLEXI - Enkelt-strømper 20,5 cm 56 cm 12 cm
89519 180006 FLEXI - Strømpebukser 38 cm 56 cm 12 cm

Stativ mål



Påtagning: Enkelt-strømpe

1. Træk strømperne på FLEXI påtageren til strømpens hæl 
kommer til syne øverst. Brug handsker til dette for at skåne 
hænderne.

2. Sæt stativet ned mellem benene.

4. Træk strømpen op, og træk strømpepåtageren af.

5. Fordel kompressionen med handskerne.

3. Før foden ind i strømpen.



Påtagning: Strømpebukser

1. Træk strømperne på FLEXI påtageren til strøm-
pens hæl kommer til syne øverst. Ved kompressions-
strømper anbefaler vi, at der bruges handsker for at 
skåne hænderne.

3. Placér påtageren, så den ligger fladt på gulvet.

4. Før fødderne ind i strømperne. først den ene og så 
den anden og træk strømpen op.

5. Tag nu strømpepåtageren af.

6. Træk strømpen på. Ved kompressionsstrømper 
kan vi anbefale at sætte et glidestykke rundt om låret, 
samt brug af handsker.



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

Hvem er vi?

facebook.com/danishcaresupply

Følg os på

Danish Care Supply er én af Danmarks førende leverandører 

af småhjælpemidler til private borgere, virksomheder og kom-

muner. 

Det handler om hjælpemidler, som kan anvendes i forhold til 

på – og afklædning, køkkenet, spisning, personlig pleje, ba-

det, toiletbesøg, dagligstuen og sengen.

Hertil et bredt sortiment af hjælpemidler, som kan aflaste 

hjælperne i deres arbejde med borgerne.

Alle hjælpemidler kan bestilles på vores hjemmeside, pr. mail, 

ved telefonisk kontakt eller i vores fysiske butik.

Vi står klar med gode råd og vejledning i valget og brugen af 

alle vores hjælpemidler.


