
Welke aantrekhulp past het beste bij mij? 
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Ik trek zelf mijn steunkousen aan en uit. Ik help anderen bij het aan- en uittrekken van steunkousen.
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Kunt u bukken en/of uw been buigen?

Heeft u een tere huid? 

Steunkous met open of gesloten teen?

Steunkous met open of gesloten teen?

Wilt u het product hygiënisch reinigen?

Koop alles van Steve bij:

• Zelfstandig te gebruiken
• Gemakkelijk in gebruik
• Snel armkous aantrekken

Gebruik dan de 
Steve+ EasyON

Extra grip nodig
bij het aan- en

uittrekken?

Gebruik dan de
Steve Gloves

Steunkous alleen 
aantrekken? 

Dan kan ook alleen
de Steve+ EasyON
gebruikt worden.

• Elastische kousen met open teen een-
voudig aan-trekken met weinig kracht. 

• Ideaal hulpmiddel voor de mantel- en 
thuiszorg. 

• De beste in kwaliteit en toch de goed-
koopste in zijn soort. 

TIP!
Neem uw hulpmiddel(en) eenvoudig 

mee met de Steve+ Travelbag.

Steve+ EasyON

Steve+ Ring

Steve Glide Dolphin Open

• Eenvoudig en snel aan-
trekken van alle soorten 
steunkousen.

• Geschikt voor kousen met 
zowel open als gesloten 
teen. 

• Hét hygiënische en duur-
zame alternatief voor de 
glijzak.

• Ideaal hulpmiddel voor de 
mantel- en thuiszorg. 

• Onmisbaar voor het uit-
trekken van steunkousen.

• Ideaal hulpmiddel voor de 
mantel- en thuiszorg. 

Gebruik dan de Steve+ Complete

• Gemakkelijk zelf aan- en uittrekken
• Dé oplossing bij reuma en artritis
• In hoogte verstelbaar
• Kan zittend of liggend gebruikt worden

Gebruik dan de Steve Glide Dolphin Open

• Makkelijk zelf te gebruiken
• Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding

Steunkous uittrekken? 

Gebruik de
Steve Glide Off

TIP!
Eenvoudig maat bepalen en 

oefenen met uw patiënt? 

Vraag naar de 
Steve+ Ergo Bag

Ook Latex-free
verkrijgbaar!


