
Tilbehør til kompressionsstrømper
At gøre det svære enkelt !!

Strømpe på- og aftagere . Handsker . Strømpelim . Silikonerens . KompreLet



Abena har samlet et bredt sortiment af 
hjælpemidler, der imødekommer de behov, 
der opstår ved brug af kompressionsstrømper. 
Korrekt valg og anvendelse af hjælpemidlerne 
letter den daglige på- og aftagning af 
strømperne for patienten såvel som for det 
plejepersonale, der hjælper med dette.
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Når man lider af venøse sygdomme eller lymfødem, er det vigtigt at fortsætte 
kompressionsbehandlingen med strømper. Disse bliver ordineret af lægen, der tager 
stilling til, hvilken længde og klasse strømpen skal være i. 

Derefter er det meget vigtigt, at bære strømpen hele dagen, når man sidder, står og går, 
netop for at forebygge, at benet hæver igen. 

At få strømpen på og af er en vanskelig og belastende opgave, specielt for ældre mennesker 
med svagere hænder.

Hvis det er svært at få strømpen på og af, kan der være en risiko for, at man ikke anvender 
dem, med risiko for hævede ben og nye sår. 

Mange borgere får hjælp til at tage strømper på og af, hvilket er en ressourcekrævende 
og bekostelig opgave for kommunen.

Samtidig er det en fysisk belastende opgave for plejepersonalet at hjælpe strømper på og af.
 

Med fokus på livskvalitet, ergonomi og økonomi kan man med det rette 
hjælpemiddel få stort udbytte af en lille investering
 

Strømpen kommer på benet    Borgeren undgår hævede ben og nye sår

Strømpen holder længere    Kommunen undgår ekstra  
     bestillinger og reparationer

Huden på benet skånes    Borgeren undgår rifter/sår  
     på benene, og smerter  
     minimeres

Personalet skåner hænderne   Undgår arbejdsskader

Borgeren bliver selvhjulpen    Øger livskvalitet og  
     kommunen sparer 
     ressourcer



Handsker til kompressionsstrømper
Ved at benytte handsker ved på- og aftagning af strømperne letter man arbejdet - både for den enkelte, men 
også for plejepersonalet/pårørende, der hjælper med dette. Samtidig mindskes risikoen for, at strømpen 
ødelægges af negle og smykker.

      Varenr. Varebetegnelse Størrelse 

237920
237917
237918
237919

281712
281713
281714

4369
4354

X-Small
Small
Medium
Large

Small
Medium
Large

Dame 
Herre

Bauerfeinds kompressionshandsker 
Handsken er belagt med ru latex-overflade på håndflader, fing-
re og fingerspidser, så grebet bliver optimalt. Handsken sidder 
tæt på hånden og har en rigtig god pasform. Kan vaskes ved 
30° C. Tåler ikke afspritning.

Medis gummihandsker 
Med noprede håndflader, fingre og fingerspidser, så grebet bli-
ver optimalt. Handskerne er lavet af latex og har en inderside 
af bomuld. Kan vaskes ved 40° C. Tåler ikke afspritning.

Abena Bomuldshandsker
Når handsker til kompressionsstrømper skal benyttes af flere 
forskellige plejepersonaler, anbefaler Abena, at man bruger  
personlige bomuldshandsker inde i gummihandsken. På denne 
måde sikres en optimal hygiejne. Tåler 3-4 vaske ved 30° C.
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Strømpepåtagere

      Varenr. Varebetegnelse Størrelse 

237921

238885
238886
238887
238888
238889

238896
238897

234987

234988

238303

One Size

X-Small (<34)
Small (34-37)
Medium (38-41)
Large (42-45)
X-Large (>45)

Medium
Large

One size

One size

One size

VenoTrain glidesok 
Anvendes til påtagning af kompressionsstrømper uden tå. Gli-
desokken tages ud over tæerne og strømpen trækkes henover 
glidesokken. Herefter kan glidesokken trækkes af.

Easy-Slide
Anvendes til påtagning af kompressionsstrømper med åben tå. 
Kan vaskes i hånden ved 30 gr.C. Tørres med håndklæde. Vælg 
størrelse ud fra skostørrelse.
Tåler afspritning med ethanol 70%.

Magnide
Anvendes til påtagning af kompressionsstrømper med lukket tå. 
Alle samlinger i påtageren er med magneter. Kan vaskes i 
hånden ved 30 gr.C. Tørres med håndklæde. Tåler afspritning 
med ethanol 70%. Udførlig vejledning medfølger.

Medi Butler med kort greb
Anvendes til påtagning af kompressionsstrømper med åben og 
lukket tå. Velegnet til at hjælpe en plejeperson med at give en 
patient kompressionsstrømper på. Kan endvidere anvendes til 
påtagning af ærmestykker

Medi Butler med langt greb (Eksportmodel)
Anvendes til påtagning af kompressionsstrømper med åben og 
lukket tå. Det lange håndtag sikrer maksimal stabilitet ved 
påtagning af kompressionsstrømper og strømpebukser.  
Har runde håndtag og er en lidt spinklere udgave.

Medi Butler XXL med langt greb
Anvendes til påtagning af kompressionsstrømper med åben 
og lukket tå. Bøjlen på denne strømpepåtager har en større 
diameter. Specielt velegnet til personer med nedsat 
bevægelighed i ankelled.



Strømpepåtagere

      Varenr. Varebetegnelse Størrelse 

237497

233389

233319

One size

One Size

One Size

Medi Butler med variabelt greb
Specielt velegnet til brugere med betydeligt begrænset bevægel-
sesfrihed, fx hofteopererede. Håndtagets længde kan justeres 
mellem 27 og 59 cm.

Medi Butler til strømpebukser
Hjælpemiddel til påtagning af strømpebukser. Ved hjælp af denne 
påtager kan man tage begge strømpeben på, på en gang.

Medi REHA Butler
Anvendes til påtagning af kompressionsstrømper med åben og 
lukket tå. Specielt velegnet til strømpebrugere med begrænset 
bevægelse. Medi REHA Butleren er udstyret med en folde-
mekanisme, der gør det muligt at tage strømper på uden 
at rette foden ud.
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Strømpepå- og aftagere

      Varenr. Varebetegnelse Størrelse 

Small  (<34-37)
Medium  (38-41)
Large  (42-45)
X-large  (>45)

Small  (34-37)
Medium  (38-41)
Large  (42-45)
X-large  (>45)

Medium (<40)
Large (>40)

236635
236636
236637
236638

236653
236654
236655
236656

238898
238899

Sim-Slide
Anvendes som strømpepå og -aftager til strømper uden tå, 
samt armstrømper. Elastikken i den åbne ende sikrer, at 
påtageren er nem at håndtere. Vælg størrelse ud fra 
skostørrelse. Kan håndvaskes ved 30° C og tørres med 
håndklæde. Kan sprittes af med ethanol 70%.

Easy+ Easy Slide til åben tå
Sæt med Easy Slide strømpepåtager og Easy Off strømpe- 
aftager. Anvendes til kompressionsstrømper med åben tå. 
Vælg størrelse ud fra skostørrelse. Kan håndvaskes ved 30° C 
og tørres med håndklæde. Kan sprittes af med ethanol 70%.

Easy+ Magnide
Easy+ Magnide består af strømpepåtager Magnide og strømpe-
aftager Easy Off. Alle lukninger i Magnide er med magneter. 
Anvendes som hjælpemiddel til på- og aftagning af kompres- 
sionsstrømper med lukket tå. Kan vaskes i hånden ved 30 gr.C. 
Vælg størrelse ud fra skostørrelse. Tørres med håndklæde. Tåler 
afspritning med ethanol 70%. 

237916

237067

237528

VenoTrain Glider
Anvendes til påtagning af strømper med åben og lukket tå.
Kan også anvendes ved aftagning af strømpe. 
Kan håndvaskes ved 30° C. Tåler ikke afspritning.

Medi ”2 in 1” strømpepåtager
Strømpepåtager og -aftager – alt-i-et produkt. Kan anvendes til 
strømper med åben og lukket tå i alle størrelser, samt som 
på- og aftager ved armstrømper. Kan håndvaskes ved 40° C 
og tørres med håndklæde. Tåler ikke afspritning. 

Eureka universal strømpepåtager
Kan anvendes som strømpepå- og aftager til strømper med 
åben og lukket tå. Kan håndvaskes ved 30° C og lufttørres.

One Size

One Size

One Size



236660
236661

238320

Medium
Large

One Size

Easy+ armstrømpepåtager
Anvendes ved på- og aftagning af armstrømper. Er længere end 
alm. Easy Slide og letter påtagning af armstrømpen væsentligt. 
Kan håndvaskes ved 30° C og tørres med håndklæde. 
Kan sprittes af med ethanol 70%.

Medi Armbutler
Hjælpemiddel til påtagning af ærmestrømper.

Armstrømpepåtagere

      Varenr. Varebetegnelse Størrelse 

Strømpeaftagere

      Varenr. Varebetegnelse Størrelse 

238890
238891
238892

237598

237496

Small
Medium
Large

One Size

One Size

Easy-Off
Anvendes som hjælpemiddel til aftagning af kompressions-
strømper med såvel åben som lukket tå. Kan vaskes i hånden 
ved 30 gr.C. Tørres med håndklæde. Tåler afspritning med 
ethanol 70%.

Eureka strømpeaftager
Til aftagning af kompressionsstrømper med såvel åben som 
lukket tå. Kan vaskes ved 30° C.

Medi Butler off
Til aftagning af kompressionstrømper. Er specielt velegnet,  
hvor det er vanskeligt at bøje sig ned og trække strømpen af.  
Butler off føres ned langs strømpen og benet og strømpen  
skubbes forsigtigt af. Kan også anvendes som skohorn.
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Ved alle hjælpemidler medfølger en udførlig vejledning i brugen af produktet.
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Slut med 
besværet!

Strømpelim, silikonerens, KompreLet m.m.

237499

237929

23792

245442

235000

50 ml

14x19 cm
Æske à 10 stk.

100 ml

6x8 cm
Æske á 2 stk.

Strømpelim ”MEDIVEN” 
Klæbelotion til kompressionsstrømper og -ærmer med trikotkant. 
Flaske med kuglestift. Limen smøres på huden og sikrer at 
strømpekanten sidder på plads. Kan bruges dagligt.

Renseservietter til silikonekant
Hudceller og fedtstoffer kan ”sløve” silikonekanterne.  
Silikonerenseservietterne renser effektivt silikonekanten. 

VenoTrain Micro Balance Reload
VenoTrain Micro Balance strømpen er imprægneret med en 
plejende væske, der beskytter huden. Efter 10 vaske skal strøm-
pen genimprægneres. Spray på indersiden af strømpen i fugtig 
tilstand og læg strømpen til tørre. 

Skridfri såler
Indlægssål af silikone. Klæber på den ene side. Lægges i skoen 
ved hælen. Forhindrer foden i at rutche rundt i skoen. Kan med 
fordel anvendes, hvor der bruges kompressionsstrømper, og hvor 
sålen minimerer skoens slid på strømpen. Kan skylles med lunt 
vand og er igen klar til brug.

KompreLet
Abenas unikke taske med alt, hvad man har behov for til  
måltagning og vejledning af patienten. Tasken indeholder mappe 
med bl.a. måltagningsskemaer og vejledninger til patient.  
Desuden alle strømpeprøver i vores brede sortiment, samt  
kuglepen og målebånd.

      Varenr. Varebetegnelse Størrelse 
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Slut med 
besværet!

Notater



Abena A/S . Egelund 35 . 6200 Aabenraa 
Tlf. 74 31 05 65 . Fax 74 31 05 01 . salgsygepleje@abena.dk . www.abena.dk B
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