
HandyOffHandyOff
Dé handige hulp bij 

het uittrekken van uw 
steunkousen!

Heeft u een vraag of 
opmerking? Wij staan 
graag voor u klaar!

De algemene voorwaarden vindt u op 
handylegs.com/algemene-voorwaarden
Deze kunt u tevens bij ons opvragen.

Versie 2017-02

Vergoeding:
HandyOff wordt door de zorgverzekeraar 
100% vergoed mits het gebruik van HandyOff 
de inzet van wijkzorg vervangt of voorkomt. 
Uw steunkousenleverancier kan voor u het 
declaratietraject bij de zorgverzekering 
verzorgen.

Belangrijke informatie:

Garantie voorwaarden:
U heeft tot een jaar na datum van aankoop 
garantie tegen gebreken als gevolg van 
materiaal- en of fabricagefouten. Uw 
steunkousenleverancier kan u  hier over 
informeren.

Reinigingsvoorschrift: 
Reinigt u HandyOff regelmatig met een vochtige 
doek met een mild schoonmaakmiddel, daarna 
goed afspoelen en afdrogen.

Off Hoesje: Kan vervangen worden. Vraag uw 
leverancier.

Let op: wanneer u een open wond heeft aan uw 
been is het beter HandyOff niet te gebruiken.

Contact gegevens:
HandyLegs BV
Pruisenbergen 3 - 1251 CH Laren
T: 035 69 22 875 - F: 035 69 22 876
E: info@handylegs.com
W: www.handylegscom

Distributeur BENELUX: Lage Weide 5
7231 NN Warnsveld
T +31 (0)575 725999
F +31 (0)575 743009
E info@proflebo.nl
W proflebo.com

Uw leverancier:



Veel gestelde vragen:

 ? Het is lastig de steunkous over 
de hiel te krijgen. Wat nu?

 A U kunt gebruik maken van een 
glijzak, daardoor zal de steunkous 
makkelijker over de hiel glijden. 
Uw steunkousenleverancier kan u 
hierover informeren.

 ? Kunt u HandyOff gebruiken 
om de steunkous mee aan te 
trekken?

 A Wanneer u steunkousen heeft met 
open teen en u gebruik maakt van 
een glijzak bij het aantrekken, kunt 
u de groene lepel van HandyOff 
gebruiken om de glijzak uit de 
steunkous te trekken.

Vouw de kous tot 
halverwege de kuit 
naar onderen.

Duw de kous met 
HandyOff onder de hiel 
door richting de tenen.

Steek de Off lepel schuin 
naar achteren in, tussen 
kous en been.

Duw de kous met 
HandyOff naar voren 
totdat deze uit is.

Met HandyOff trekt 
u kousen in een 

handomdraai zelf uit!

Bezoek onze website voor onze instructiefilms:

www.handylegs.com
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