
Problemstilling

For patienter og plejere er det daglige ritual omkring på- og aftagning af kompressionsstrømper og -strømpebukser en slidsom og
møjsommelig proces, hvor risikoen for belastnings- og arbejdsskader er høj for plejepersonalet. Det samme gør sig gældende for de
patienter, der selv er i stand til at udføre opgaven. Den fysiske belastning, som på- og aftagning medfører, kan virke som en uoverskuelig
opgave, hvilket kan få en direkte betydning for om behandlingen gennemføres med succes af patienten.

Løsning

Magnide er specielt designet til at løse alle udfordringerne omkring påtagning af kompressionsstrømper og -strømpebukser med lukket
tå. Magnide er fremstillet i et meget glat materiale, som har fået en speciel overfladebehandling. Til sammen sikrer materialet og
dobbeltlagsfuktionen et ultra glat slutprodukt som nedsætter friktionen væsentligt ved påtagning.

Den nedsatte friktion ved brug af Magnide betyder, at den fysiske belastning for plejepersonalet og patienterne nedsættes til et absolut
minimum. Herved mindskes risikoen for skader væsentligt, mens sandsynligheden for at patienterne overholder behandlingen stiger.
Magnide giver ydermere patienterne mulighed for at bevare deres selvstændighed i længere tid, da de med klare og simple instruktioner
selv kan påføre kompressionsstrømpen eller- strømpebukserne.

Målgruppe

Magnide er den oplagte løsning for patienter, der bruger kompressionsstrømper og -strømpebukser med lukket tå. Takket være Magnide
kan strømperne tages på med største lethed. Desuden er Magnide et uundværligt hjælpemiddel for plejepersonalet, som har den
anstrengende opgave dagligt at påføre kompressionsstrømper eller- strømpebukser på deres patienter.

Magnide®

Magnide er det ultimative hjælpemiddel til påtagning af kompressionsstrømper og -strømpebukser med lukket tå



Produktfordele

•   Reducerer den fysiske anstrengelse for både 
    plejepersonale og patienter

•   Øger patientens uafhængighed og 
    komplians

•   Kompressionsstrømperne bevarer deres 
    kompression og egenskaber længere

•   Let at bruge

•   Sparer tid og penge

•   Lang holdbarhed

•   Nem at tage med overalt

Sortiment

Magnide®

Den ultimative løsning

www.arion-group.com
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Placer Magnide på foden 
(sørg for, at den orange flap 
ved tæerne er foldet rigtigt 
tilbage, så magneten klikker fast)

Træk strømpen ud over
Magnide

Træk strømpen over foden, 
så hælen sidder på det 
rigtige sted

Sørg for, at den lysegrønne
løkke kan nås i toppen af
Strømpen

Træk derefter i den lysegrønne
løkke for at fjerne Magnide

Vare nr. Størrelse Skostørrelse

E01513 Medium ≤ 40
E01514 Large ≥ 41 t/m 45
E01515 Extra Large ≥ 46

XL er velegnet til ekstra brede fødder med
omkreds på til og med 28 cm


