
Vergemakkelijkt 
compressietherapie!

Arion Aan- en Uittrekhulpen 
voor therapeutische elastische compressiemiddelen

S L I D E  S O L U T I O N S

Arion Slide Solutions B.V.
Rutherford 11 . 6422 RE Heerlen . NL
Tel.: +31 45 209 4014
E-Mail: slideorders@arion-group.com
www.slide-solutions.com

Safe to Apply - Veilig toe te passen
    
•   Verlaagt het risico op huidschade. Dit is vooral van belang
  voor patiënten met een zeer gevoelige huid of zweren.
•   De medische voordelen van de therapeutische kousen blijven
   behouden omdat er geen te grote uitrekking van het materiaal
  optreedt.
•   De steunmiddelen gaan langer mee omdat deze niet door 
   vingers of nagels worden beschadigd.

Easy to Use - Gemakkelijk in het gebruik
   
•   Het dubbellaagse materiaal en de speciale coating zorgen voor
   een glad oppervlak dat wrijving tussen kous en huid voorkomt.
•   Minder stress bij het dagelijkse aan- en uittrekken van de
  compressiemiddelen.
•   Gebruikers kunnen hun medische compressiemiddelen zelf
  aan- en uittrekken.

Simple Solutions - Eenvoudige oplossingen
    
•   Helpen bij het aan- en uittrekken van alle soorten medische
  compressiemiddelen: kousen, armkous, handschoenen.
•   Ontworpen voor verschillende vormen en afmetingen van 
   ledematen.
•   Bevorderen therapietrouw.

Arion aan- en uittrekhulpen
PRODUCTVOORDELEN

Een onmisbaar hulpmiddel bij het aan- en uittrekken
van therapeutische elastische kousen met Arion-aan-
en uittrekhulpen

Deze speciaal ontworpen handschoenen bieden optimale grip
zodat therapeutische elastische kousen gemakkelijk over voet en
been aan te brengen zijn.

Hard trekken aan de kous is niet meer nodig waardoor de 
therapeutische druk langer behouden blijft en de kous langer
mee gaat.
Bovendien beschermen de Arion-aantrekhandschoenen het ma-
teriaal van de kousen tegen beschadigingen door nagels of 
ringen.

De handschoenen bevatten latex.

Gloves
Easy-Grip
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   Ermöglicht komfortables An- und Ausziehen
    dank optimalem Haftvermögen

•   Trägt zur Beibehaltung des Strumpfdrucks bei

•   Verhindert Beschädigung des Strumpfes
       

   Fu ̈      
     

                           Handgröße Artikelnr.

                                

                            

                                  

                        

cm

Aan

cm

                Schoenmaat                       
                       

              ≤ 36 cm / 14,2"                     

               

Maat              Handmaat
                                              

               

  E08030          Small               < 7,5 cm

   E08010          Medium           7,5 - 8,5 cm

   E08020          Large               8,5 - 9,5 cm

   E08040          Extra large       > 9,5 cm

 

  



Arion Aan- en Uittrekhulpen voor therapeutische elastische compressiemiddelen

Open teen

Gesloten teen

Aantrekken / 
uittrekken

Maten

Video-instructies:
Scan de QR-code 
om de video te 
bekijken:

Onderhoud

Aan- en uittrekhulpmiddelen voor therapeutische elastische kousen en pantykousen Aantrekhulpmiddel
voor armkousen

00C Handwäsch            

            

    n den Trockner geben      

            

           Nicht bügeln

            

30° Handwas Niet drogen in de droger       ht chemisch reinigen    

            

Do not dry clean          leichmittel verwenden  

            

Gebruik geen bleekmiddel Niet chemisch reinigen           Nicht bügeln
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Niet strijken cknen mit Handtuch          

            

Drogen met handdoek
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       M               Lengte
  
  E01505        Medium         55.5 cm
  Eo1506       Large              62.5 cm

 

  

 Art. Nr.     Maat              Schoenmaat
  
  Eo1513        Medium         ≤ 38,
  Eo1514        Large              39 - 43
  Eo1515         Extra large      ≥ 44

 

  

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

       M               Schoenmaat
  
                   
                       39 - 43
                 

 

  

  X    
   extra brede voeten
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 Art. Nr.     Maat              Schoenmaat
  
  Eo1540       Medium         ≤ 38,
  Eo1541        Large              39 - 43
  Eo1542        Extra large      ≥ 44

 

  

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

 Art. Nr.     Maat              Schoenmaat
  
  E0SL01       Small              ≤ 34 - 36
  E0SL02      Medium         37 - 38,5
  E0SL03       Large              39 - 41
  E0SL03       Extra large      ≥ 42
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 Art. Nr.     Maat              Schoenmaat
  
  E01500       Extra small     < 33
  E01501        Small              34 - 36
  E01502       Medium         37 - 38,5
  E01503        Large              39 - 41
  E01504       Extra large      ≥ 42
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       M               Lengte
  
                   
         Large              62.5 cm
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       M               Schoenmaat
  
               
  E01501        Small              34 - 36
  E01502       Medium         37 - 38,5
  E01503        Large              39 - 41
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       M               Lengte
  
  E01505        Medium         55.5 cm
  Eo1506       Large              62.5 cm
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 Art. Nr.     Maat              Schoenmaat
  
  Eo1510        Small              34 - 37
  Eo1511         Medium         38 - 41
  Eo1512        Large              42 - 45
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       M               Schoenmaat
  
               
                         
                  37 - 38,5
                       39 - 41
                 

       M               Schoenmaat
  
  E0SL01       Small              ≤ 34 - 36
  E0SL02      Medium         37 - 38,5
  E0SL03       Large              39 - 41
  E0SL03       Extra large      ≥ 42

 

 Art. Nr.     Maat              Lengte
  
  E01505        Medium         55.5 cm
  Eo1506       Large              62.5 cm

 

  

       M               Schoenmaat
  
                    
  Eo1514        Large              39 - 43
  Eo1515         Extra large      ≥ 44

 

  

  X    
   extra brede voeten
   met cA maat tot 28 cm
 

       M               Schoenmaat
  
  Eo1540       Medium         ≤ 38,
                         
                 

 

  

     
     
        
 

       M               Schoenmaat
  
  Eo1510        Small              34 - 37
  Eo1511         Medium         38 - 41
  Eo1512        Large              42 - 45
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   XL ook geschikt voor extra 
    brede voeten
    (voetomtrek tot 28 cm)

   XL ook geschikt voor extra 
    brede voeten
    (voetomtrek tot 28 cm)

59 - 67 cm
> 67 cm

Arm lengte*

* Armlengte van de punt van de middelvinger tot de oksel.



Aantrekhulp voor kinderen die medische compressie-
armkousen of open-teen beenkousen dragen.  

Aantrekhulp voor kinderen die medische compressie-
kousen dragen met een gesloten teen.

Magnide ®

 
  

  

 

 

Aan

Arion Easy-Slide en Arion Magnide® voor kinderen zijn speciaal
ontworpen voor het aantrekken van medische compressiearm-
kousen en beenkousen voor kinderen bij brandwonden of voor
littekenherstel.

Het aantrekken van medische compressiehulpmiddelen bij kinde-
ren tijdens het genezingsproces kan lastig zijn voor zowel kinderen
als hun ouders of verzorgers, maar is essentieel voor een optimale
genezing. Arion Easy-Slide Kids en Arion Magnide® Kids zijn 
ontworpen om hen hierbij te helpen. TS
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Aan

Uniek verlengstuk voor aan- en uittrekken van 
medische compressiekousen en panty's.
Bedekt het been en vermindert de wrijving van boven de
enkel tot aan de knie.

Arion SlideX® biedt een gemakkelijke, veilige en eenvoudige
oplossing voor zowel compressiedragers als zorgverleners voor
het aan- en uittrekken van medische compressiekousen en panty's
in geval van:
•   zeer gevoelige huid op de onderbenen
•   open wonden met een pleister of verband
•   veneuze beenzweren (ulcus cruris venosum)
•   een bovengemiddeld groot onderbeen (bijv. bij lipoedeem/
   lymfoedeem)
•   hoge kousen of panty's*

Dit is het enige hulpmiddel op de markt dat de wrijving en de
pijn bij het aan- en uittrekken van medische compressiekousen
van de enkel tot aan de knie vermindert. Arion SlideX® is bedoeld
voor gebruik in combinatie met andere Arion hulpmiddelen
zoals Easy-Slide, Sim-Slide®, Magnide® en Magnide® 2in1.  

SlideX
k

 
  

  

 

 

Aantrekhulp voor medische compressiehandschoenen
met open vingertoppen.

Ziektepatronen of aandoeningen die gepaard gaan met aanzienlijke
beperkingen aan de vinger-, hand- of armgewrichten of van de grijp-
functie maken het bijna onmogelijk om compressiehandschoenen
goed aan te trekken. Arion Dactyna is ontworpen om dragers van
compressiehandschoenen en hun verzorgers hierbij te helpen.
Arion Dactyna wordt aanbevolen bij:

•   zeer inflammatoire of aanzienlijke 
    gewrichtsaandoeningen
•   verlamming
•   misvormde hand of vingers
•   hand of vinger vergroeiingen 
•   letsels en amputaties
•   of brandwonden aan of 
   van de hand.

Dactyna

 

De Dactyna aantrekhulp voor kinderen bij brandwonden of bij het
herstel van littekens op de hand.

Het dragen van compressiehandschoenen bij brandwonden of voor
litteken herstel is ongemakkelijk en moeilijk voor het kind, maar is
essentieel voor een optimale genezing. Omdat het aantrekken van
compressiehandschoenen ook zeer pijnlijk kan zijn, kan de fysieke
en psychische toestand van het kind beïnvloed worden. Dactyna
Kids ondersteunt ouders en zorgverleners in het aantrekken van
compressiehandschoenen en bevordert zo de therapietrouw.

 

Dactyna

T

Lieskousen 
aantrekken

Scan de QR-code 
om de video-instructie
met Arion Magnide®

te bekijken:

Kniekousen 
aantrekken

   
   

 

   
  

 

  
   

   
  

  

    
    

  
   

   
 

    
    

 

  

            
               

             
              

             
              
     

   
     Less physical strain for both the caregiver and the person wearing the glove

•     Greaters independence
•     Increased therapy compliance
•     Dactyna is made of innovative, flexible and light material.

E                
            

 
     Dactyna can be washed at a temperature of 60°C.

•      Dry the strain with a towel - never use an iron.
•      Do not dry clean or use any bleaching agents.
•      Keep the medical aid away from heat sources such as sunlight, stoves or central heating.

     When using Dactyna, it is important that you apply the appropriate size. If you use the
      wrong size they will not function properly, become damaged or wear out too quickly.
      The correct size is determined by the circumference and length of the fingers.
•     When you take off the Dactyna you can make use of a pen or something similar. This
      reduces the physical strength needed for taking off the gloves.
•     This product is guaranteed against material and manufacturing defects for six months
      from the date of purchase. If any manufacturing and/or material defects are found
      within the warranty period, the product will be exchanged free of charge.
•     The product will only be exchanged if one can show, by means of a purchase receipt,
      that the date of the complaint falls within the warranty period.
•     The warranty is void if the defect is caused by damage due to improper use, or if the
      product has been used on multiple patients.
•     To use our service, please contact your Dactyna supplier. You must return the product
      washed, in compliance with our washing instructions.

     Medical Device
I         

           
        

   

    Push the tip of the Dactyna slightly inside with your fingers.

B    Use a pen or pencil to push the Dactyna further in.

C    Push the tip as far back as possible; the Dactyna is now ready for use.
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             1             

              2.                 
                                                                
                               de lange zijde aan de onderkant (op boven en onderbeen), de
                                   
                               de onderzijde rond de enkel vouwen zodanig dat de SlideX in de
                                      
                               de lus ligt op de knie van de patient.

              3.              
                                      

              4.              
                                      
                               

              5.              
                                            
                                          
                                   

      
    

  

 

Voor kniekousen en lieskousen:

                Omtrek van het breedste 
                        gedeelte van de kuit (1)                      

           ≤ 40 ≤ 15.7"                                                  

  

E01521

E01522

Maat                Omtrek van het breedste 
                        gedeelte van het been (2)                    

Large               ≤ 60 ≤ 23.6"

Extra Large      ≤ 100 ≤ 39.4"                                                   
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             1             

              2.                 
                                                                
                               de lange zijde aan de onderkant (op boven en onderbeen), de
                                   
                               de onderzijde rond de enkel vouwen zodanig dat de SlideX in de
                                      
                               de lus ligt op de knie van de patient.

              3.              
                                      

              4.              
                                      
                               

              5.              
                                            
                                          
                                   

      
    

  

E01520

Voor kniekousen:

V    

Maat                Omtrek van het breedste 
                        gedeelte van de kuit (1)                      

Medium           ≤ 40 ≤ 15.7"                                                  
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             1             

              2.                 
                                                                
                               de lange zijde aan de onderkant (op boven en onderbeen), de
                                   
                               de onderzijde rond de enkel vouwen zodanig dat de SlideX in de
                                      
                               de lus ligt op de knie van de patient.

              3.              
                                      

              4.              
                                      
                               

              5.              
                                            
                                          
                                   

      
    

  

 

   

                Omtrek van het breedste 
                        gedeelte van de kuit (1)                      

           ≤ 40 ≤ 15.7"                                                  
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1

             
      

             1              
                                
              2.              
                         het grijze “zakje” op de kleine vinger aanbrengt.
              3.           
              4.             
                                      
                              
              5.             
                          zodat je deze kunt vastpakken.
              6.            
                            

   

    D            
    M             
    D               

          

        

      

      

Omtrek Lengte

Maat          Vingeromtrek                    Vingerlengte

E01571 Small           5,5 – 6,5 cm                           6,5 cm
E01572 Medium      6,5 – 7,5 cm                           7,5 cm
E01573 Large           7,5 – 9 cm                              8,5 cm

           

  
        

      

       

     
                   
           Daardoor heeft u maximale grip op de steunkous en is er minder fysieke
           kracht nodig.
                    

             
                       
              
         -  Lijn de vouwlijn uit met de bovenkant van de oranje label

              A
             1    P            
             
             2    T        
             
             3    T            
                                       
                         zodat deze niet wegglijdt.

B    

  

E01700
E01701

Maat              Lengte                       
                       
Extra small     29,5 cm / 11,5"                     
Small              39,5 cm / 15,5"  
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           Daardoor heeft u maximale grip op de steunkous en is er minder fysieke
           kracht nodig.
                    

             
                       
              
                    

              A
             1    P            
             
             2    T        
             
             3    T            
                                       
                         zodat deze niet wegglijdt.

B    

                Lengte                       
                       

      29,5 cm / 11,5"                     
S               39,5 cm / 15,5"  
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E01700

Maat              Schoenmaat                       
                       
Small              ≤ 36 cm / 14,2"                     

               

              Handmaat
                                              

               

            Small               < 7,5 cm

   E08010          Medium           7,5 - 8,5 cm

             Large               8,5 - 9,5 cm

             Extra large       > 9,5 cm
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             3          
             4              
                             
             5            
                                  

   

    D             
    M              
    D                

          

         

      

      

Omtrek Lengte

Maat          Vingeromtrek                 Vingerlengte

E01570 Extra Small ≤ 5,5 cm 6 cm
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                Schoenmaat                       
                       

              ≤ 36 cm / 14,2"                     

               

              Handmaat
                                              

               

            Small               < 7,5 cm

             Medium           7,5 - 8,5 cm

             Large               8,5 - 9,5 cm

   E08040          Extra large       > 9,5 cm

 

  


