Hverdagsrehabilitering
Strømper og sko

At kunne selv eller at kunne med lidt hjælp er vigtigt for de fleste af os.
Med denne vejledning håber vi at give jer nogle ideer til, hvordan personer
kan blive helt eller delvis selvhjulpne når det handler om at tage strømper
eller sko på og af.
Se i øvrigt vejledninger—Påklædning— Sko og Strømper
Brehms Spilerdug ApS
Tlf.: 57648351– E-mail: info@spilerdug.dk – www.spilerdug.dk

Strømpe på—

Fold en strimmel spilerdug.

Læg din hånd ind i folden.

Kom hånden med spilerdug ned
i strømpen.
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Fat om strømpeskaftet med begge
hænder. Læg evt. det ene ben over
det andet så du lettere kan nå.

Sæt strømpen på foden—
spilerdugsstrimlen skal være under foden nede i strømpen.
Glid med begge håndflader samtidig strømpen på foden.

Glid strømpen forbi hælen og træk
evt. strømpen helt på plads.

Fjern spilerdugen ved
at trække i den del
der ikke rører huden.
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Strømpe på—2

Læg en strimmel spilerdug med folden fremad.
Har du svært ved at nå ned, kan en
skammel eller lignende hjælpe.
Her har vi brugt en skumklods med
friktion.
Sæt foden på spilerdugen og fold
ca. 10 cm. ind over tæerne.

Træk strømpen på tåen.

Hold i strømpeskaftet og glid foden,
med spilerdug ind i strømpen, ved at
skubbe foden fremad på underlaget.
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Fortsæt med at trække foden tilbage
og glid foden fremad i strømpen —
bevar en god kontakt mellem hæl og
underlaget.

Gentag indtil strømpens hæl er kommet på.
Sidder strømpen lidt skævt på foden,
kan du placere din fodsål på underlage og glide foden fra side til side inden i strømpen.

Træk strømpen op på plads og ret
evt. med håndfladerne.

Fjern spilerdugen ved
at trække i den del,
der ikke rører huden.
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Strømpe af

Fold spilerdugen så den bliver dobbelt.
Fold strimlen rundt om underbenet.

Fold hele vejen rundt.

Fold strømpens kant ud og ned over spilerdugens kant hele vejen rundt.

6

Glid strømpen ned med flade hænder.
Start hvert glid i toppen af strømpekanten.
Gør det i etaper og med begge hænder samtidig, så du har en god kontakt til glidet.

Når strømpens kant når underlaget
trækker du foden til dig, mens du
holder om strømpen.
Derved får du hælen til at lande
ovenpå strømpens kant.

Sådan.
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Sæt foden fremad.
Med hælen i underlaget trækker du
foden til dig. Derved begynder foden
at glide ud af strømpen.

Gentag bevægelserne.

En god kontakt mellem hæl og underlaget er vigtig. Øg evt. friktionen
med non-slip eller lignende.

Gentag indtil din fod er fri af
strømpen.
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Sko på

Læg en strimmel spilerdug ned i
skoen. Den skal maximalt halvt
ind i sålen.
For nogen gøres det nemmest ved
at placere hånden inden i strimlen.

Læg det ene ben over kors og sæt
foden ned i skoen, ovenpå spilerdugen.

Sæt foden (med skoen delvis på) ned
på gulvet og træd foden helt ned i
skoen, mens du holder i den del af
strimlen, der ikke rører huden.
Fjern spilerdugen
ved at trække i den
del, der ikke rører
huden.
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Sko på med skohorn
Fold et stykke spilerdug til en strimmel.

Placer skohornet inden i strimlen.

Hold om spilerdugsstrimlen udenpå
skohornet.

Placer skohorn med strimlen omkring ned i skoen. Skohornet skal
dække hælkappen.
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Sæt foden ned i skoen. Hold skohornet lidt skråt, så det er lettere, at få foden ned i skoen.

Vip nu skohornet op mod lodret
position og glid foden på plads
nede i skoen.

Fjern skohornet.

Fjern spilerdugen ved at trække i
den del, der ikke rører huden.
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Strømpe på—siddende i seng

Denne metode kræver stor bevægelighed i hofter og knæ.
Sæt foden på en strimmel spilerdug
og fold et kræmmerhus rundt om foden.

Sæt strømpeskaftet fast på
tæerne.

Med 2 flade hænder glides strømpen på foden.
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Når foden næsten er i strømpen glides denne forbi hælen. Du kan nedsætte friktionen ved at lette lidt på
hælen.

Træk evt. i strømpeskaftet.

Træk strømpen helt op.

Fjern spilerdugen ved at
trække i den del, der ikke rører huden.
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Strømpe af—siddende i seng
Sæt foden på en stykke foldet
spilerdug. Den bagerste del af
strimlen skal nå op til strømpens kant.
Fold kanten på strømpeskaftet
udenom spilerdugen.

Sæt fingerne på folden (med spilerdugen inden under) og glid
folden/strømpen ned indtil folden ligger under hælen.

Med hælen i madrassen trækker du foden til dig, så strømpen glider af.
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Du kan øge friktionen og derved
lette arbejdet, ved at placere et
stykke nonslip under foden.

Træk foden til dig i etaper indtil
strømpen glider af.

Samme bevægelse, blot uden
øget friktion.
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Strimler og Størrelser
En strimmel er et stykke spillerdug, der er foldet og derved ligger dobbelt. Strimler
nedsætter friktion og er lette at placere og fjerne.
Husk at orientere åbninger/enderne så de let kan nås, når du skal fjerne spilerdugen
igen. Træk altid i den del der ikke har kontakt til huden.
Vi bruger også strimler ved påklædning og når vi arbejder med sandwich, der blot er
2 strimler oven på hinanden.
Se i øvrigt vejledningen

- Påklædning Generelt
- Påklædning—strømper og sko
- Støttestrømper

Eksempler på mål
Strimler til kort strømpe :
80 cm. lang og 30 cm. bred, der foldes på midten.

Strimler til knæstrømpe og sko :
150 cm. lang og 35 cm. bred, der foldes på midten.
Obs. Er huden meget skør eller er knæstrømpen meget stram øges bredden
på strimlen, så den svarer til læggens omkreds.

Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 93/42/
EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.
Hverdagsrehabilitering—Strømper og sko (udgave001)
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