
 
Ort.O.Mate 

 
Elektrische uittrekhulp 

 
Voor het uittrekken van 
Therapeutische Elas-

tische Kousen met open 
en gesloten  teen 

  
Slip voet 
Geschikt voor het   
aan– en uittrekken van 
kousen met een open 
of gesloten teen 

Slip open teen 
Geschikt voor het   
aan– en uittrekken 
van kousen met een 
open teen 

Slip rond 
Geschikt voor het    
aan– en uittrekken 
van kousen met een 
open of gesloten teen 

Smooth Slip 
Geschikt voor het 
moeiteloos aan- en 
uittrekken van kousen 
met open en gesloten 
teen 

Ortho-Medico NV 
Mutsaardstraat 47 

9550 Herzele 

Tel: +32 (0) 54 50 40 05 

Fax: +32 (0) 54 50 47 02 

E-mail: info@orthomedico.be 

 

 

 

www.orthomedico.eu 

Patented 

3070 OM 

3080 OM-DB 

9010 OM-Panty 

9000 OM-Stuurbeugel 

9900  OM-Stuurbeugel-MW 

3060 DB-Voet-52 

3061 DB-Voet-62 

3062 DB-Voet-72 

9090  DB-Voet-MW 

 

De Ort.O.Mate kunt u ook huren voor € 25,- per 
maand met een eenmalige bijdrage van € 125,- 
voor plaatsing en instructie. 

 

 

  

  

 

 

Off 
 
 
 

Onderstaande slips hebben als doel de wrijving 
tussen been en kous op te heffen. Ze zijn voor u 
geschikt wanneer u nog goed met uw handen bij 
uw voeten kunt. Krijgt u toch hulp van uw zorgme-
dewerker of mantelzorger, dan is de slip ook voor 
hen zeer efficiënt om uw kousen moeiteloos aan– 
en uit te trekken. Bovendien worden ze gebruikt in 
combinatie met de DressBuddy®.  

mailto:info@eritekbv.nl


Sla de kous om de 
balletjes 

Sla de bovenkant 
van de kous            
+/- 10 cm om 

Ga ongeveer 2 meter 
van de Ort.O.Mate af 
zitten 

Houdt de Dressbud-
dy

®
 beugel achter op 

het been, met de bal-
letjes naar beneden 
en tegen de kuit 
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De Ort.O.Mate  
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Aanpassing voor uit- 
trekken van een      
elastische panty  

Druk op start  

Houd uw been gestrekt 
en til uw voet op tot   
ongeveer 30 cm boven 
de grond 

Als de kous met de   
beugel bij de  hiel is, 
voet strekken, zodat de 
tenen zover mogelijk 
van u af zijn (gas geven) 

Leg de afstandsbe-
diening op de knie waar-
van u de kous niet uit-
trekt.   
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Aanpassing voor men-
sen die een been niet 
kunnen sturen of optil-
len, voetbeugel 

Aanpassing voor men-
sen die een been niet 
kunnen sturen of optillen 
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Speciale aanpassingen indien nodig:  
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Uittrekken 

Let op:  

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van  
ander gebruik van de hulpmiddelen als bedoeld in 
de handleiding! 

Materiaalkleuren kunnen afwijken! 


