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SOCK SLIDER.  

ИЛИ КАК ДА БЪДЕМ НЕЗАВИСИМИ ОТ ЧОРАПИТЕ СИ! 

 

 

 

Заглавието е шега, разбира се! Но и в тази шега има голяма доза истина. Но не 

пиша този материал, за да философствам, какво е това необходимост, 

потребност, независимост, възможности и т.н. Правя го само и единствено с цел 

да помогна на хора като мен, които поради неподвижност на гръбначния стълб 

имат сериозни проблеми с обуването на чорапите си. 

И така, още преди няколко години, когато за пръв път видях рекламата на уреда 

„SOCK SLIDER“ (снимка 1) веднага реагирах, че това не е помощно средство за 

хора с болест на Бехтерев (АС). Хората, които бяха снимани и демонстрираха как 

го ползват и колко лесно се обуват, бяха доста подвижни. Дори се зачудих за 

какво им е този уред. За бременни жени, в напреднала бременност – да, може. За 

хора, които изпитват болки в кръста и имат моментни затруднения с определени 

движения – да, може. Но за „бехтеревци“, особено с напреднала анкилоза – 

абсурд. 

 

Снимка 1. SOCK SLIDER 

 
Написах мнението си във ФБ и нещата постепенно за ден-два заглъхнаха. Малко 

след това, една водеща, с присъщото й невежество и глупотевина, се изказа по 

телевизията в директно предаване, че това било уред за мързеливи хора. Това 

предизвика малка буря в чаша вода и… всичко угасна. 
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Наскоро пак някой пусна рекламата на уреда във ФБ. Но заедно с нея имаше и 

линк към български електронен магазин (ЕХО.bg.)1, от който можеше да се 

поръча помощното средство, което осезаемо намалява пощенските разходи или 

разходите за доставка. Когато видях цената му веднага си го поръчах и ето… вече 

седмица го ползвам. И за това искам да Ви разкажа. 

 

Кратко общо описание на уреда 

Уредът е оцветен в много приятен светъл цвят. Горната част има формата на 

разрязана на две дебела тръба, която е закрепена здраво за основата – 

своеобразен постамент. Тя пък е облепена с материал, който прави уреда 

неподвижен, независимо върху каква материя се поставя и това улеснява 

обуването на чорапа. 

Уредът е лек и компактен (снимка 2), пластмасов и е много удобен за 

преместване. Лесно се сглобява и разглобява. Това, което може да предизвика 

затруднение при сглобяването са две малки винтчета и ако нямате много тънка 

отвертка, тип „звезда“, няма да можете да ги завиете и ще има опасност при 

обуване двете основни части на уреда да се отделят една от друга.  

 

Снимка 2. 

Както се вижда и от рекламните 

филмчета, към уреда има и 

специално изработена „пръчка“ 

(снимка 2), с помощта на която 

може да се вдига от и поставя на 

пода обувалката. 

Поставих уреда на рафт от 

библиотеката си, за да може човек 

по-лесно да се ориентира за 

приблизителните габарити на 

обувалката. 

 

Как да се поставят и обуят 

чорапите (експлоатация) 

Какво е важно да се знае, за да може 

обувалката да се използва лесно и 

бързо.  

1. Чорапите не трябва да са със стегнати ластици при отвора. Това 

затруднява нахлузването им върху тръбната част на уреда, както и затруднява 

самото обуване. 

                                                           
1 https://exo.bg/avtomatichna-obuvalka-sock-slider 
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2. Първо, чорапът трябва да се обърне наопаки. 

3. Петата на чорапа трябва да е към уреда, а не към тялото Ви. 

4. Нахлузете чорапа до възможния край. Уредът ще Ви покаже до къде 

може да го сложите. 

5. Стърчащата към Вас част от чорапа я подпъхнете в отвора и я 

извадете от другия край на тръбната част, която е по-близо до пода. 

6. Поставете уреда на земята, мушнете крака си в отвора и го хлъзнете 

напред. 

 

Честито! Току що обухте сами чорапа си. Вече сте 

независим от чорапите си, нали! 
 

Критични бележки към уреда 

Освен споменатите досега малки проблеми, има и още един. „Пръчката“, с която 

би трябвало да се вдига от и да се поставя на пода обувалката, е много къса за 

хора с болест на Бехтерев и обездвижен гръбнак (снимка 3).  

 

Снимка 3. 

 
 

От горната снимка може да се добие представа, за какво говоря. Щипката за 

хващане на предмети от разстояние, намираща се на долния рафт, е по-дълга с 

около 30-35 см, по-удобна е и с нея спокойно може да се замести „пръчката“ към 
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уреда. Освен това, „бехтеревците“ едва ли ще могат да ползват последната за 

събуване на чорапите, както се показва по рекламните клипчета за уреда (снимка 

4), пак поради същата причина. 

 

 
Снимка 4. 

 

Цена и доставка 

Цената на уреда засега е 15,80 лв. Доставката се извършва с куриер и струва 

малко над 5 лева. С други думи целият уред с доставката до вратата Ви ще струва 

малко под 22 лева. 

Можете да поръчате уреда на сайта на ЕХО.bg.: 

https://exo.bg/avtomatichna-obuvalka-sock-slider 

 

Заключителни бележки 

Препоръчвам на всеки човек с болест на Бехтерев и сериозно обездвижване на 

гръбначния стълб да се оборудва с това помощно средство. Лесно, удобно и 

функционално е за употреба. Доколко е здраво, все още не мога да кажа – 

ползвам го едва от седмица. 

Само напомням на заинтересованите, че на адрес: 

https://bojidarivkov.files.wordpress.com/2012/10/d182d0b5d185d0bdd0b8d187d0

b5d181d0bad0b8-d0bfd0bed0bcd0bed189d0bdd0b8-

https://bojidarivkov.files.wordpress.com/2012/10/d182d0b5d185d0bdd0b8d187d0b5d181d0bad0b8-d0bfd0bed0bcd0bed189d0bdd0b8-d181d180d0b5d0b4d181d182d0b2d0b0.pdf
https://bojidarivkov.files.wordpress.com/2012/10/d182d0b5d185d0bdd0b8d187d0b5d181d0bad0b8-d0bfd0bed0bcd0bed189d0bdd0b8-d181d180d0b5d0b4d181d182d0b2d0b0.pdf
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d181d180d0b5d0b4d181d182d0b2d0b0.pdf могат да намерят „Кратък Наръчник за 

технически помощни средства за хора с болестта на Бехтерев или как да живеем 

самостоятелно без да зависим от близките си“, издаден в блога ми още през 2012 

година. Настоящия материал може да се разглежда като допълнение към него. 

Успех! 

 

доц. д-р Божидар Ивков 

https://bojidarivkov.files.wordpress.com/2012/10/d182d0b5d185d0bdd0b8d187d0b5d181d0bad0b8-d0bfd0bed0bcd0bed189d0bdd0b8-d181d180d0b5d0b4d181d182d0b2d0b0.pdf

