
De Easy On/Off is een hulpmiddel dat het aan/uittrekken van 
therapeutisch elastische kousen makkelijker maakt. Door de 
vorm van de zak, die uit drie lagen glad materiaal bestaat, zal 

de kous makkelijker aan- en uit te trekken zijn.

One size

Easy On/Off
aan/uittrekhulp voor arm- & beenkousen

Met zorg uitgezocht door:

Wasvoorschrift
•	 De Easy On/Off op de hand  

wassen op een lage temperatuur - 
max. 30ºC

•	 Na het wassen de Easy On/Off  
met een doek afdrogen en aan  
de lucht drogen

•	 Leg de Easy On/Off niet op een  
verwarming of andere warmte bron

•	 Stop de Easy On/Off niet in  
een droger
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Gebruiksaanwijzing Easy On/Off

Aantrekhulp  
armkous:

  Leg de aan-uittrekhulp op de 
grond met de smalle gesloten 
kant van u af en ga erop staan 

met uw voet. Trek een klein 
stukje stof tussen de tweede  

en derde teen

Plaats uw voet in de aan- 
uittrekhulp

Leg de aan- uittrekhulp in de 
lengte met de gesloten smalle 

kant naar u toe

Leg de aan- uittrekhulp op de 
grond met de smalle gesloten kant 
van u af en ga erop staan met uw 
voet. Vouw het gesloten smalle 

deel van de aan- uittrekhulp  
terug en steek uw voet erin

Uittrekhulp  
beenkous open 
en gesloten teen:

Aantrekhulp 
beenkous open 
en gesloten teen:

OPTIE 1 OPTIE 2
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Steek uw voet in de 
therapeutisch elastische kous

Vouw uw kous zo ver mogelijk 
over de aan- uittrekhulp

Trek de kous over de aan- 
uittrekhulp tot over uw pols

Trek de kous op de juiste 
plek, zoals u is geleerd

Schuif uw kous langzaam 
over uw been naar beneden

Trek uw kous over de aan- 
uittrekhulp uit

Trek de kous op de juiste plek

Pak het blauwe stuk vast en 
trek de aan- uittrekhulp onder 

uw kous vandaan

Pak het blauwe stuk vast en 
trek de aan- uittrekhulp onder 

uw kous vandaan

TIP: Gebruik bij het aantrekken van de kous speciale rubberen handschoenen.
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Fixeer de aan-uittrekhulp met de 
blauwe	flap	losjes	om	uw	been

Pak de gesloten/smalle kant met 
uw hand vast en begeleid de 

aan- uittrekhulp over uw handrug, 
elleboog tot schouder. Vouw het 
einde/blauwe stuk stof onder uw 

t-shirt of bh-bandje.
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