
Steve+ Aantrekken met Steve+ zonder de voet te strekken
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Stroop de kous op 
over de aantrekkoker 
tot de hak van de 
kous bovenaan zit.

Trek de Steve+ langs uw 
been omhoog met heen 
en weergaande 
bewegingen. Zo kan de 
kous rustig om uw been 
afrollen en rekt deze 
niet teveel uit.

Zet Steve+ weg en wrijf 
de kous op de juiste plek 
en verwijder rimpels en 
plooien.
Bij een lieskous trekt u 
het bovenste gedeelte 
van de kous met de 
hand op vanaf de knie.

Stel de handvatten 
in op één van de 
laagste standen.

Neem plaats op een lage 
stoel. U kunt de Steve+ nu 
zeer ver kantelen. Steek uw 
voet in de kous zonder deze 
te strekken.
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Steve+ Aantrekken met beperkte of afwijkende heup-, of voetfunctie of vorm van de voet
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Trek de kous over de aantrekkoker. 
Bij normaal gebruik stroopt u de 
kous op tot de hak op de rand van 
de aantrekkoker zit. Afhankelijk van 
uw situatie, gekozen maatvoering 
en glijweerstand, dient u de kous 
minder ver of helemaal niet op te 
stropen.

Afhankelijk van uw specifieke situatie kan er afgeweken worden van het maatvoeringadvies. 
Het kan dus zijn dat uw functiebeperking een grotere maatvoering vereist.

Wrijf de kous op de goede plaats 
en verwijder rimpels en plooien. 
Verwijder de Steve Glide Dolphin 
van bovenuit de kous door aan de 
groene lus te trekken. Sla de boord 
van de kous terug om uw been tot 
de rand 2 cm onder de knieholte 
zit. Bij een lieskous trekt u het 
bovenste gedeelte van de kous 
met de hand op vanaf de knie.

Neem de uitgevouwen Steve Glide 
Dolphin en steek het uiteinde zonder 
groene lus 10 – 15 cm in de kous.

Kantel de Steve+ en steek uw voet volledig in 
de kous met de Steve Glide Dolphin aan de 
onderzijde van uw voet.
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