
 SLIP-FOD
Beregnet til på- og aftagning af korte og lange kompressionsstrømper med åben og 
lukket tå. 
Vi anbefaler brug af handsker sammen med slip i forbindelse med på- og aftagning af 
kompressionsstrømper. Slip-Fod findes i to bredder.

facebook.com/danishcaresupply

SÆT X HMI-nr. Varenr. Varetekst Lægomkreds i cm Bredde i cm Længde i cm
72623 3010 SLIP - FOD Op til 40 19 95
72624 3011 SLIP - FOD - BRED Over 40 36 95

Mål på slip

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



DANISH CARE SUPPLY

Påtagning

1. Sæt benet over kors eller buk dig ned til foden.

A. Åben tå: luk vel-
croen så der bliver 
dannet en lille fold, 
som du sætter på 
tæerne.

B. Lukket tå: Sæt 
slippen mellem 
tæerne.

2. Sæt strømpen på foden og træk strømpen op 
ad benet.

3. Tag handsker på og gnid med flad hånd strøm-
pen rundt om hælen.

4. Træk strømpen helt op.

4. Åben velcroen og træk i den del af slippen, der 
vender væk fra huden og træk slippen ud.



DANISH CARE SUPPLY

Aftagning

1. Lav en løkke af glidestykket rundt om anklen, så 
hælen er dækket. Hold godt fast i glidestykket.

2. Fold strømpekanten ud over glidestykket og 
træk strømpen ned om hælen.

3. Tag handsker på. Gnid med flad hånd strømpen 
af hælen og træk strømpen af.

4. Tag handsker på og glid strømpen rundt om 
hælen til strømpen kommer af.

Hvis det kniber med på- og aftagning?

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

Youtube 
Video

Hvis det kniber med at få strømpen rundt om hæ-
len i på- og/eller aftagning af kompressionsstrøm-
per, kan vi anbefale at anvende en blå friktionsplade.



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...


