
 

Steve+ 
  

Strømpe på- og aftager til kompressionsstrømper 

Denne strømpepåtager kan anvendes til på- og aftagning af knælange og 

lyskenlange kompressionsstrømper med åben og lukket tå. Du kan anvende Steve+ 

siddende på en stol, hvor du kan tage strømpen på foden uden at skulle kunne bøje 

dig fremover.  

Det er let at samle strømpepåtageren uden brug af værktøj, og den kan let skilles ad 

igen og medtages på rejsen.  

Steve+ kan fås i 4 forskellige størrelser afhængig af omkredsen på det bredeste sted 

på læggen. I denne manual kan du finde en enkel instruktion til, hvordan du kan 

bruge strømpestativet til både på- og aftagning.  

Det anbefales, at der anvendes handsker beregnet til brug til påtagning af støtte – 

og kompressionsstrømper.  

 

De 4 størrelser er: 

HMI nr. Varenr. Varenavn Lægomkreds 

12908 870000 Steve+ - ekstra small - XS 25-30 cm 

12910 870001 Steve+ - small - S 30-38 cm 

12911 870002 Steve+ - Medium - M 38-46 cm 

12912 870003 Steve+ - Large - L 46-54 cm 

 

Se også vores instruktionsvideo på: www.danishcaresupply.dk. Du kan indtaste 

varenr. i søgefeltet, og så kommer du direkte ind på produktet og kan se videoen. 

  

http://www.danishcaresupply.dk/


Påtagning af strømpen 
 

 
 

 
 
Tag fat i strømpekanten og før strømpen ned over den 
sorte strømpeholder. Husk at hælen på strømpen skal 
vende ind mod den sorte strømpeholder. 

 

 
 

 
 
Tag dine handsker på og tag fat med flad hånd på begge  
sider af strømpen og skub strømpen ned over holderen. 
 

 

 
 

 
 
Når du sidder på stolen, er du klar til at føre foden ned i 
strømpen. Foden bøjes og skubbes ned i strømpen, 
mens du trækker i de to håndtag. Lav små træk op ad 
benet. Hvis du skulle opleve, at det er svært at få foden 
ned ind i strømpen, så kan du putte et glidestykke ned i 
strømpen. På den måde reducerer du friktionen imellem 
dit ben og strømpen. 

 

 
 

 
 
Når strømpen er kommet op ad benet, så tag strømpen 
af strømpepåtageren inden den kommer helt op til 
knæet. På den måde kan du undgå, at strømpen bliver 
trukket lidt for højt op. Hvis dette alligevel skulle ske, så 
kan du rette på strømpen med dine handsker 



Aftagning af strømpen - mulighed 1 
Her tages strømpen af FORFRA og uden at klikke den sorte strømpeholder af stativet.  

   

  
 

 
Tag den løse sorte ring (D) og sæt den omkring dit ben lige 
under knæet, så den kommer til at sidde inde under 
strømpen. Navnet ”Steve” er påtrykt den sorte ring og skal 
vende op ad og åbningen skal være vendt fremad.  
 

 

 
 

 
Tag stativet og placer Steve på ringen fra forsiden af dit ben.  
sørg for at den grønne base får fat i den sorte ring, der 
sidder inde under strømpen. 
 
 

 

 
 

 
Skub nu stativet nedad indtil strømpen kommer rundt om 
hælen. 

 

 
 

 
Træk nu foden ind mod dig selv, indtil strømpen kommer 
helt af. Der kan med fordel anvendes en friktionsplade til at 
gnide hælen på, så går det lettere at få strømpen omkring 
hælen og foden helt ud af strømpen. 



Aftagning af strømpen - mulighed 2 
Her tages strømpen af BAGFRA og hvor den sorte strømpeholder tages af stativet.  

 

 
 

 
Tag den løse sorte ring (D) og sæt den omkring dit ben lige 
under knæet, så den kommer til at sidde inde under 
strømpen. Navnet ”Steve” er påtrykt den sorte ring og skal 
vende op ad. 
 

 

 
 

 
Start med at klikke den sorte strømpeholder af den grønne 
base. 
Tag fat i stativet og sørg for at den grønne base får fat i 
den sorte ring, der sidder inde under strømpen. 
 
 

 

 
 

 
Skub nu stativet nedad indtil strømpen kommer rundt om 
hælen. 

 

 
 

 
Træk nu foden ind mod dig selv, indtil strømpen kommer 
helt af. Der kan med fordel anvendes en friktionsplade til 
at gnide hælen på, så går det lettere at få strømpen 
omkring hælen og foden helt ud af strømpen. 



Samling af Steve+ strømpepåtager 
 

 
 

 
Start med at sætte den sorte strømpeholder(B) i den 
grønne holder(A). Sørg for at den er klikket i de 2 huller 
på den grønne holder. 

 

 

 

 
Sæt stængerne sammen som vist på billedet og drej 
den sorte ring rundt til, den sidder fast. 
 
 
 
 
 
 
 
Sæt de 2 sorte stænger med håndtag ned i de 2 huller 
oven på den grønne holder. Sæt dig ned på stolen. Nu 
kan du let at indstille højden på stængerne, så de 
passer til dit behov og det føles rigtigt, når du trækker i 
de håndtag. Nu er du klar til at gå i gang. 
 

Bemærk venligst: Den sorte ring(D) skal kun anvendes til aftagning af 

kompressionsstrømpen. 

Rengøring: Afvaskes med mildt sæbevand 

Materiale: Hård plast og stænger i Aluminium - Vægt: Fra 0,9 kg – 1,2 kg. 

 

Leverandør: Danish Care Supply, Telefon: +45 22118616, Mail: dcs@danishcaresupply.dk 

Du kan se Danmarks største udvalg af hjælpemidler på www.danishcaresupply.dk 

Her finder du også vores adresse og åbningstider på den fysiske butik i Randers. 

 

mailto:dcs@danishcaresupply.dk
http://www.danishcaresupply.dk/

