
Probleemstelling

Het aantrekken van therapeutische elastische kousen en panty’s is voor zowel patiënten als zorgverleners een dagelijks terugkerende en
moeizame handeling. In de CAO ‘arbeid en gezondheid, verpleeg- en verzorgingshuizen’ wordt het aan- en uittrekken van elastische 
kousen als derde hoofdbron van fysieke belasting genoemd. Hieromtrent is de volgende praktijkrichtlijn geformuleerd: ‘Niet meer trekken
dan 15 kilo in een gunstige, of 5 kilo in een ongunstige houding.’ Effectief betekent dit dat bij het aantrekken van een therapeutische 
elastische kous van drukklasse 2 of hoger altijd een aantrekhulpmiddel gebruikt dient te worden.
Ook voor patiënten die deze zorgtaak nog zelfstandig uitvoeren wordt de fysieke belasting een steeds groter probleem, zelfs zodanig dat
dit direct effect heeft op de therapietrouw.

Oplossing

Het aantrekhulpmiddel Magnide® is specifiek ontwikkeld om de problemen bij het aantrekken van therapeutische elastische kousen en
panty’s met een gesloten teenstuk op te lossen. De Magnide® is gemaakt van zeer glad materiaal dat bewerkt is met een speciale coating.
Deze eigenschappen vormen een ultraglad eindproduct met een zeer hoge wrijvingsreductie. De wrijvingsreductie van de Magnide® zorgt
ervoor dat de fysieke belasting voor zorgverleners en patiënten tot een minimum wordt beperkt. Dit heeft tevens een positief effect op de
therapietrouw bij patiënten. Hiernaast kan de patiënt door de eenvoudige en duidelijke gebruiksaanwijzingen nog lange tijd onafhankelijk
therapeutische elastische kousen en panty’s aantrekken.

Doelgroep

De Magnide® biedt een uitkomst voor patiënten die therapeutische elastische kousen en panty’s met een gesloten teenstuk dragen.
Dankzij de Magnide® kan dit type kousen makkelijk worden aangetrokken.
Daarnaast is de Magnide® een onmisbaar hulpmiddel voor zorgverleners die dagelijks de zware taak hebben om therapeutische elastische
kousen bij patiënten aan te trekken.

Magnide®

Het eenvoudigste aantrekhulpmiddel voor therapeutische elastische kousen en panty’s met een gesloten teenstuk



Productvoordelen

•   Reductie fysieke belasting voor de zorgverlener 
    en de patiënt

•   Toename zelfstandigheid en therapietrouw van 
    de patiënt

•   Elastische kousen behouden langer hun 
    therapeutische druk

•   Eenvoudig in gebruik

•   Spaart tijd en kosten

•   Lange levensduur

•   Makkelijk mee te nemen

Assortiment

Belangrijk
Waarschuwing! De Magnide bevat meerdere magneten. 
Houd dit product daarom uit de buurt van pacemakers en 
defibrillators. Het magnetisch veld kan de werking van deze 
apparatuur verstoren (minimale afstand - 30 cm).

Magnide®

Makkelijk en eenvoudig!
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Plaats de Magnide® over de voet. 
Zorg ervoor dat het oranje flapje 
bij de tenen goed is 
teruggevouwen, zodat de magneet
vastklikt aan de onderkant.

Trek de kous over de Magnide®.
Tip: stroop de kous niet op want
dat maakt het aantrekken extra
lastig!

Schuif de kous over de voet,
totdat de hiel van de kous op
de juiste plaats zit.

Zorg ervoor dat de licht groene
lus boven de kous uitkomt en
aan de bovenkant van de kous
vastgepakt kan worden.

Trek aan de licht groene lus om
de Magnide® uit de kous 
te verwijderen.
Pak indien mogelijk over bij het
eruit trekken van de Magnide®.

Art. nr. Maat Schoenmaat

E01513 Medium ≤ 40
E01514 Large ≥ 41 t/m 45
E01515 Extra Large ≥ 46

XL ook geschikt bij extra brede voeten
met cA maat tot 28 cm                       

Voorbereiding voor volgend gebruik 

I Bevestig de bovenkant van de lus m.b.v. de magneet aan de 
bovenzijde van de Magnide®

II Draai de Magnide® om en leg deze op een vlak oppervlak
III Vouw beide zijdes met magneten naar het midden, zodat de magneten 

sluiten. De oranje stiksels zijn nu zichtbaar aan de buitenzijde
IV Sluit het oranje flapje (bij de tenen) over de Magnide® zodat de 

magneet sluit
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