
Instruktionsguide til

Den henvender sig til borge-
re, som ønsker at blive eller 
forblive selvhjulpne i forhold 
til aftagning af kompressi-
onsstrømper.
Kan anvendes af borgere, 
som kan nå til strømpens 
kantbånd. Ort.O.Mate kan 
anvendes både siddende og 
liggende. Til alle typer kom-
pressionsstrømper, korte, 
lange og åben og lukket tå 
(dog ikke strømpebukser).

Tekniske specifikationer: 230V / 50Hz / 1,4A.
Rengøring:  De røde kugler og metal kan afsprittes eller håndvask.

HMI-Basen
Manual
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Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere 

HMI-nr. Varenr. Varetekst
72551 3070 Elektrisk aftager - Ort.O.Mate

Elektronisk aftager - Ort. O. Mate



Aftagning

1. Kuglerne sættes bag på læggen lige indenfor 
strømpens kantbånd.

2. Hvis der er tale om sart hud, kan der med for-
del laves en fold på strømpen således, at kuglerne 
ikke kommer i berøring med huden.

3. Placér fjernbetjening på modsatte knæ – så 
den hele tiden peger ned mod maskinen. Tryk på 
den røde knap for at starte maskinen. (Når den 
røde knap slippes stopper maskinen straks). Løft 
evt. benet lidt op, når der trykkes på den røde 
knap.

4. Strømpen trækkes nu stille og roligt af benet 
og rundt om hælen og til sidst af foden.



Aftagning med glidestykke

1. Slippen sættes på benet som vist på billedet.

2. Sæt velcrobåndet rundt om benet lige over hælen 
og fold slippen ned.

4. Sæt kuglerne bag på læggen lige indenfor            
kantbåndet.

5. Tryk på den 
røde knap på 
fjernbetjeningen og 
træk strømpen af.
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Anvendelse og anbefalinger
• Ort.O.Mate monteres i borgerens hjem lige ovenover fodlisten.
• Afstanden fra borgerens ben til Ort.O.Mate er ca. 2 store skridt (2 meter).
• Hvis der er tale om lammelser anbefales det  at lægge noget blødt fx en pude på gulvet, 

så foden ”lander” blødt, når strømpen trækkes af foden.

Hvis der opleves vanskeligheder i forbindelse med brugen af maskinen:
Maskinens placering og montering:
• Er maskinen placeret korrekt lige over fodlisten?
• Sidder borger ca to store skridt væk fra maskinen?
• Er strømkablet sat korrekt i?
• Er der lys i fjernbetjeningen, når man trykker på den?  (virker batteriet?)
• Er der gået en sikring? Den sidder på siden af maskinen ved strømkablet inde i den lille 

sorte plastikskrue. Skruen drejes venstre om, når den skal ud.
• Har strømpen svært ved at komme ned om hælen?    ”Hakker” maskinen i forbindelse 

med aftagning af strømpen?
 1) Borger kan prøve at flytte sig lidt længere væk fra maskinen, hvilket      
       giver et større træk fra maskinen.
 2) Prøve med et bredere beslag, når læggen er over 40 cm i omkreds.
 3) Prøve at sætte et glidestykke på foden, hvis dette er muligt.

Borgers betjening af maskinen:
• Peger fjernbetjeningen med føleren ned mod maskinen? 
• Er fjernbetjeningen placeret på modsatte knæ i forhold til det ben, hvor strømpen skal 

af?
• Sidder kuglerne korrekt placeret øverst og bagpå læggen lige indenfor kantbåndet?
• Har borger svært ved at få placeret begge de røde kugler indenfor kantbåndet?
 - Der findes alternativt beslag, kontakt os gerne for yderligere information.

facebook.com/danishcaresupply

Følg os på


