
Het nieuwe aan
en uittrekken

van steunkousen

Meer informatie?
Wilt u meer weten over dit wereldwijd 

gepatenteerde hulpmiddel, bezoek
dan de website www.stockingaid.com
Hier is ook een instructievideo te zien.
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1001 EP Amsterdam
www.stockingaid.com

www.steunkousgemak.nl

Dealerstempel

Verkrijgbaar in 2 maten:
Steve+ Small voor kuitomvang 30-38 cm

Steve+ Medium voor kuitomvang 38-46 cm



Het nieuwe aan- en uittrekken van
steunkousen voor arm en been.

Wereldwijd dragen miljoenen mensen, zowel jong 
als oud, om medische redenen therapeutisch 
elastische kousen. Tot nu toe viel het niet mee
om deze kousen aan of uit te doen. Dat is met 

Steve+® voor altijd verleden tijd.

Met Steve+® kunt u alle kousen, met of zonder
hulp, makkelijk aan- en uittrekken. Daarbij maakt
het niet uit of u zit of ligt. Steve+® is het perfecte 

hulpmiddel, waar u ook bent.

Steve+® zonder hulp
Bukken hoeft niet meer en of u nu last heeft

van reuma of artritis, ook dat maakt met
Steve+® niet uit. Steve+® is volledig demontabel,

dus gemakkelijk mee te nemen.

Steve+® met hulp
Voor de medische professional en mantelzorg

is Steve+® een uitkomst. Vrijwel zonder inspanning 
trekt u elke kous bij een ander met groot

gemak aan en uit.

Ruime maatvoering en amper slijtage
Steve+® is er in meerdere maten waardoor

hij goed aansluit. Daardoor geeft de kous meer 
steun en is er nauwelijks sprake van slijtage.

Steve+® Montage
 1

2
Tip: haal de buisdelen na 

montage niet meer uit elkaar
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Zelf aantrekken Zelf uittrekken
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Stroop de kous
op tot de hak

 Steek de ring
onder de kous

Verwijder de zwarte beenkap van de Steve+ 
met behulp van één van de push buttons



Aantrekken door
verpleegkundige

Uittrekken door
verpleegkundige

Armkous
aantrekken
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 Stroop de kous
op tot de hak

Steek de ring
onder de kous

Stroop de kous
volledig op


