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Strumppådragare och strumpavdragare
Merrysock strumppådragare
Merrysock är tillverkad i polyetenplast. Den levereras
med långa bomullsband och två klädnypor för att hålla
strumpan på plats.
Leverantör: www.sanicare.se

Art nr
35157

Strumppådragare Socky kort
Socky kort kan användas för att ta på korta och långa
strumpor eller sockor. Strumppådragaren är utmärkt för
personer med rygg-, höft- eller knäledsproblem
Leverantör www.etac.se

Art nr
10484

Längd
40 cm

Strumppådragare Socky lång
Socky lång gör det enkelt att ta på sig korta och långa
strumpor, sockor eller strumpbyxor. Strumppådragaren
är utmärkt för personer med rygg-, höft- eller
knäledsproblem.
Leverantör www.etac.se
Art nr
10482

Längd
60 cm
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Strumppåtagare och strumpavtagare
Easy slide Arm Glidsocka för påtagning av
armstrumpa
Med hjälp av Easy Slide Arm kan brukaren enkelt ta på
sina medicinska kompressionsstrumpor för arm helt på
egen hand. Strumpan glider lätt på tack vare det glatta
materialet.
Leverantör www.medi.se
Art nr
34093
34094

Storlek
M
L

Magnide 2in1 Glidsocka för på- och
avtagning
Passar kompressionsstrumpor med sluten tå.
Magnide 2in1 är en glidsocka som är försluten med
magneter. När kompressionsstrumpan sitter
uppe på benet lossas magneterna från varandra och
Magnide kan på så vis avlägsnas
OBS! Magnide 2in1 innehåller flera magneter och ska
därför inte vara i närheten av pacemaker eller
defibrillatorer, minsta avståndet är 30 cm.
Leverantör www.medi.se
Art nr
41669
41670
41671

Storlek
M
L
XL

Skostorlek
<40
<46
>46
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Medi 2in1 Glidsocka för på- och avtagning
Universal
Glidsocka för på- och avtagning av
kompressionsstrumpor, såväl arm- som benstrumpa
oavsett öppen eller sluten tå. Glidsockan är tillverkad
i slitstarkt material.
Leverantör www.medi.se
Art nr
30669

Sim Slide Glidsocka för på- och avtagning
Passar kompressionsstrumpor med öppen tå.
Kompressionsstrumpan glider lätt upp på benet tack
vare det glatta materialet. När kompressionsstrumpan
tagits på dras glidsockan ut via den öppna tådelen.
Leverantör www.medi.se
Art nr
43718
43719
43720
43721

Storlek
S
M
L
XL

Skostorlek
34-36
37-38,5
39-41
>42

Medi Butler lång Påtagningshjälpmedel för
kompressionsstrumpor
Det långa handtagen ger stabilitet och minskar kravet
på rörlighet hos brukaren. Passar strumpor med sluten
och öppen tå.
Leverantör www.medi.se

Art nr
26662

Längd
35 cm

Cylinderns diameter
10 cm
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Medi Big Butler Påtagningshjälpmedel för
kompressionsstrumpor
Big Butler har en bredare cylinder och lämpar sig därför
utmärkt för påtagning av större storlekar samt
måttillverkade strumpor med större omfång.
Leverantör www.medi.se

Art nr
26934

Längd
45 cm

Cylinderns diameter
14 cm

Medi Butler justerbar
Speciellt utvecklat för brukare med mycket begränsad
rörlighet. De justerbara handtagen ställs in utifrån
brukarens behov.
Leverantör www.medi.se
Art nr
27367

Längd
36-58 cm

Cylinderns diameter
10 cm

Medi Butler Off Hjälpmedel för avtagning
Universal
Skaftet på hjälpmedlet placeras mellan strumpan och
benet. Sedan är det bara att trycka ned handtaget.
Strumpan följer med automatiskt. Passar strumpor med
öppen tå som sluten tåspets samt alla storlekar.
Utmärkt för brukare som har nedsatt rörlighet i höften.
Leverantör www.medi.se
Art nr
30668

Längd
52 cm
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Knappknäppare
Knappknäppare
Underlättar vid knäppande av knappar tex skjortor,
blusar, kjolar
16 cm lämpligt knapphål >14 mm
18 cm lämpligt knapphål stor > 22 mm
Leverantör www.swereco.se

Art nr
10490
10491

Längd
16 cm
18 cm

Knappknäppare Butler
Butler har ett kulformat grepp, avsedd för lite mindre
knappar. Den kulformade knappknäpparen kan även
användas som blixtlåsuppdragare.
Leverantör www.etac.se
Art nr
23269

Längd
13 cm
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Ersättning för grepp
Plocktång
Griptång för personer med svaga händer. Använd den
till att dra ut flikar på förpackningar, blixtlås eller att
plocka upp småsaker med.
Leverantör: www.stirex.se

Art nr

13065

Universalvred Uni
Uni Universalvred är ett specialutformat vridgrepp som
underlättar små dagliga göromål som att vrida på
vattenkranen, öppna/låsa dörren eller sätta på spisen,
diskmaskinen eller tvättmaskinen
Leverantör www.etac.se
Art nr

13067

Antihalkduk
Leverantör www.heamedical.se
Art nr
13079
25109

Storlek
40 cm x 9 m
40 cm x 2 m
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Vred för nyckel och lås
Nyckelgrepp metallstång
Nyckelgrepp i form av en metallstång ger extra hävarm

Leverantör www.swereco.se
Art nr

17427

Patentlåsöppnare romboid
Patentlåsöppnare för romboidformade låsvred fästes m
medföljande skruvar

Leverantör www.swereco.se
Art nr

13077

Patentlåsöppnare platt
Utgående artikel
Patentlåsöppnare för platta låsvred fästes m
medföljande skruvar

Leverantör www.swereco.se
Art nr

13076
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Griptång
Griptång Nå Fram Aktiv
De har en lättgående bygel som kräver liten
öppningsvinkel på handen för att fingrarna ska nå runt.
Handtaget är bekvämt format med ett kraftigt glidstopp
och har en liten men mycket stark magnet som klarar
allt från knappnålar till nyckelknippor.
Tillverkad av aluminium vilket gör den mycket lätt.
Ändarna på gripklorna är formade för att lättare kunna
gripa tag i föremål.
Leverantör www.swereco.se
Art nr
13052
13053
13054
13055

Längd
40 cm
60 cm
70 cm
80 cm

Färg
Grå
Grön
Röd
Blå

Vikt
0,19 kg
0,24 kg
0,27 kg
0,28 kg

Griptång Nå Lätt Passiv
De har en lättgående bygel som kräver liten
öppningsvinkel på handen för att fingrarna ska nå runt.
Handtaget är bekvämt format med ett kraftigt glidstopp
och har en liten men mycket stark magnet som klarar
allt från knappnålar till nyckelknippor.
Tillverkad av aluminium vilket gör den mycket lätt.
Ändarna på gripklorna är formade för att lättare kunna
gripa tag i föremål.
Leverantör www.swereco.se
Art nr
13060
13062
13063
13064

Längd
40 cm
60 cm
70 cm
80 cm

Färg
Grå
Grön
Röd
Blå

Vikt
0,1 kg
0,12 kg
0,14 kg
0,15 kg
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Griptång Aktiv
Handtaget är vinklat för att ta tillvara handens kraft och
för att ge ett effektivt grepp i olika situationer. På
Handtaget finns ett pekfingerstöd som ger bättre
precisionsgrepp.
Hela greppytan är klädd med slitstarkt gummi som ger
god friktion och minskar kraftbehovet. Gripklon är
ställbar i två lägen. Det innebär att griptången kan
användas både horisontellt och vertikalt utan att armen
behöver vridas. Griptången har en magnet i handtaget
för att kunna plocka åt sig saker i metall.
Leverantör www.etac.se

Art nr
13056
13057

Längd
45 cm
70 cm

Vikt
0,11 kg
0,13 kg
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