Easy+ - the slide solution
Løsningen til på- og aftagening af kompressionstrømper og tights med både åben og lukket tå.

Easy-Slide®

Easy-Slide-Caran®

Easy-Off®

Problemstilling
For patienter og plejere er det daglige ritual omkring på- og aftagning af kompressionsstrømper og tights, samt kompressionsærmer en
slidsom og møjsommelig proces, hvor risikoen for belastnings- og arbejdsskader er høj for både patienter og plejere.
I flere lande i Europa er på- og aftagning af kompressionsstrømper listet som den tredje største kilde til belastningsskader for
plejepersonale. Følgende guideline er udstukket for området på europæisk plan:

“Løft eller træk aldrig mere end 15 kg i en gunstig arbejdsposition, eller mere end 5 kilo i en ugunstig arbejdspostition”.
Reelt betyder dette, at et på- og aftagnings hjælpemiddel altid bør anvendes til kompressionsstrømper med en kompressions klasse 2 eller
højere.
Det samme gør sig gældende for patienter, der er i stand til at udføre opgaven selv. Den fysiske belastning det medfører er et stadig
stigende problem. Dette har en direkte indvirkning på om behandlingen gennemføres med succes af patienten.

Løsning
Easy + er specielt designet til at løse alle udfordringer omkring på- og aftagning af kompressionsstrømper. De to Easy + produkter (Easy
on og Easy off) er specialt fremstillet i et meget glat materiale, der har fået en speciel overfladebehandling. Materialet og dobbeltlagsfunktionen sikrer et ultra glat slutprodukt, som nedsætter friktionen ved på- og aftagning væsentligt.
Den nedsatte reduktion ved brug af Easy+ medfører, at den fysiske belastning for plejepersonale og patienter nedsættes til et minimum.
Det nedsætter risikoen for skader væsentligt, og har samtidig en positiv indvirkning på at behandlingen overholdes blandt patienterne. ”.
Ydermere giver produktet med klare og simple instruktioner patienterne mulighed for selvstændigt fremover, at påføre og aftage kompressionstrømper.

Målgruppe
Easy + giver en løsning for patienter, der bruger kompression strømper og strømpebukser med åben eller lukket tå.. Takket være Easy +
kan strømperne tages på og af med største lethed.
Desuden er Easy + en god løsning til plejepersonale, som har den anstrengende opgave at på- og aftage kompressionsstrømper eller
tights på deres patienter.

Easy-Slide

Easy+ - the slide solution
En løsning på to problemer!

Produkt fordele
• Reducerer fysisk anstrengelse for både
plejepersonale og patienter.
• Øger uafhængighed og behandlings effektivitet
hos patienter
• Kompressions strømper vil bevare deres
kompression og egenskaber længere

Easy-Slide-Caran

• Let at bruge
• Sparer tid og penge
• Lang holdbarhed
• Nem at tage med overalt

Easy+ met Easy-Slide® + Easy-Off ®
maat

kleur

schoenmaat

small
medium
large
x-large

lichtblauw
wit
donkerblauw
paars

≤34-37
38-41
42-45
≥46

Easy-Off

maat

kleur

cA afmeting

small
medium
large

lichtblauw
wit
donkerblauw

cA = <22 cm
cA = 22-25 cm
cA = >25 cm

cA = omtrek breedste gedeelte voet
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