Skannaa QR-koodi
katsoaksesi ohjevideon
(Englanninkielinen teksti)

Pukeminen

Käyttäjäystävällinen apuväline lääkinnällisten kompressiohihojen pukemiseen
Arion Easy-Slide Arm helpottaa ja nopeuttaa kompressiohihojen pukemista ainutlaatuisen liukumisominaisuuden
ansiosta. Tämä yksinkertainen pukemistyyli vaatii erittäin vähän fyysistä ponnistelua kompressiohihan käyttäjältä
tai hänen avustajaltaan. Yksinkertaisuudessaan: laita apuväline käteen ja liu’uta kompressiohihasi käsivarren
päälle apuvälineen yli.Arion Easy-Slide Arm auttaa kompressiohihan käyttäjää nauttimaan kompressiohihan
käytöstä, kun pukeminen onnistuu itsenäisesti.

Ennen kuin
aloitat:

Mikäli kompressiotuotteessasi
on silikonireuna,
käännä se
ulospäin

Varmista, että tuote on valmis käytettäväksi:
- Taita ylimääräinen materiaali “vihreään
taskuun”
- Kohdista taitoksen raja oranssien merkkien
kohdalle Mikäli kompressiotuotteessasi on
silikonireunus, taita se ulospäin. Tärkeää! Älä
työnnä jalkaa Arion Sim-Sliden® päätyyn asti,
vaan jätä päähän 2-3 sormen levyinen tila.
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Ovenkahvan avulla Easy-Slide
Arm on helpompi vetää
kompressio hihan alta pois
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Kompressioterapia on tehty helpommaksi
Arion Easy-Slide Arm

Arionin apuvälineet kompressiotuotteiden pukemiseen ja riisumiseen

Helppo käyttää
• Minimoi kitkan kompressiotuotteen ja ihon väliltä
• Vähentää kompressiotuotteiden käyttäjän ja hänen apuna olevan henkilön fyysistä rasitusta
• Parantaa kompressiotuotteita käyttävän henkilön itsenäisyyttä
M

Koot
Schoenmaat

Turvallista käyttää
• Vähentää iho-ongelmien riskiä; erityisen hyödyllinen herkkäihoisilla ja jalkahaavojen yhteydessä
• Edistää kompressiotuotteiden käyttöikää suojaamalla sukkaa kynsiltä ja sormilta
• Auttaa säilyttämään sukan kompression pidempään ja ehkäisee kompressiotuotteen liialliselta venymiseltä

Art.
koodiNr.
Art.
Nr.
Tuote-

Size
Koko

Eo1510
E01505
Eo1511
Eo1506

Small
Medium 55.5 cm
55.5 cm22 inch
Medium
Large 62.5 cm
62.5 cm25 inch

Length
Pituus

Length
Pituus

size
MaatSize EU LengteShoe
UK
UK

Mikäli tarvitset muita kokoja, Arion pystyy
yksilöimään tuotteita tarpeidesi mukaan.

Yksinkertaiset ratkaisut
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• Apuväline kaikentyyppisille kompressiotuotteille: sukille, sukkahousuille, hihoille ja hanskoille
• Suunniteltu erimuotoisille ja -kokoisille raajoille
• Tukee kompressiohoidon sujuvuutta

