Bo hemma längre
GRIPO ALU - Stödstången för en lättare vardag
FUNKTIONELLA HJÄLPMEDEL FÖR ÖKAD LIVSKVALITET

Se våra produkter på svancare.se

Triangelhandtag

Klätt med gummi, med universalkoppling.
ART. NR. 35145

Ett system - oändliga möjligheter
GRIPO ALU ett tryggt stöd i vardagen

Gripo är ett hållbart och flexibelt stödverktyg som ger en trygghet vid uppresning och förflyttning i hemmet. Gripo passar i varje
hem och är mycket lätt att installera. Stödstången fungerar bra
som den är, men kan även kompletteras med smarta och
praktiska tillbehör.

Stöd där du behöver det

• Monterad på rätt höjd kan denna även användas
som huvudstöd

Tvåhandsgrepp

Utnyttjar användarens egna resurser

Gummi. Komplett med universalkoppling.
Rörlängd 47 cm.
ART. NR. 35159

Lätt att montera, flytta och demontera
Monteras utan skruvar spikar eller verktyg
Brett utbud av användbara och flexibla tillbehör
Otaliga användningsområden

• Förenklar uppstigning från stol/säng
• Underlättar förflyttning till/från rullstol
• Vid användning av 2-3 stycken, monterade på olika
höjder, kan brukaren träna ståfunktion med hjälp av
klättereffekten.
• Genom att fästa universalanslutning lite löst kan
användaren röra sig runt stolpen. Det kan behövas för
att kunna röra sig bort från en stol- eller sängkant.

Vertikalt Minigrepp

Rördiameter 22 mm.
komplett med 2 universalkopplingar.
Rörlängd 75 cm.
ART. NR. 35158

Gripo Alu komplett
ART. NR. 35100

2

3

Dävert

Dävert komplett. 2 universalkopplingar,
handtag/gummi med band. Max brukarvikt 110 kg.
ART. NR. 35148

Stödräcke 40 mm diameter

Längd 75 cm. Universalkopplingar beställs separat.
ART. NR. 35150

Monterad mellan två stänger i låg höjd.
• Ger stöd för användaren vid hjälp med
av- och påklädning.
• Ger användare med funktionsnedsättning, möjlighet
att klara av- och påklädning själv.

FÖRDELAR MED DÄVERT OCH GRIPO ALU:
• Ger dig stöd när du behöver det.
• Ger en känsla av delaktighet.
• Avlastar sjuksköterska / hjälpare och
minskar belastningsskador.
• Aktiverar användaren, vilket är viktigt för t.ex.
blodcirkulationen och mage-tarmfunktionen.
• Stöttar vid förflyttning och ändring av sovställning i sängen.
• Kostnadseffektivt. Avändare och anhöriga kan
göra mer själva utan hjälp från vårdpersonal.

Triangelhandtag

Triangelhandtag klätt med gummi, komplett med
universalkoppling.
ART. NR. 35145

Universalkoppling med led
För rördiameter 22 mm
ART. NR. 35160

Universalkoppling med mottagare
För rördiameter 22 mm
ART. NR. 35161

Stödräcke 22 mm diameter

Dävert rör för sidostöd

75 cm lengde. Universalkopplingar beställs separat.
ART. NR. 35149

Dävert, enbart rör med 2 universalkopplingar,
ART. NR. 35196

Väggfäste

För rördiameter 22 mm. Skruvas i vägg.
ART. NR. 35156

• Inga lösa delar.
• Stöd vid uppresning och förflyttning från
och till exempelvis toalett.
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Kombigrepp

komplett med två universalkopplingar, klätt med gummi.
ART. NR. 35208

• Bra tvåhandsgrepp för användare med stora händer
• Mycket stabil (vrider sig inte)
• Kan användas för grepp i två höjder (klättring)
• Användaren kan luta sig mot grepp vid av och -påklädning

Stödräcke 22 mm diameter
Längd: 75 cm, klätt med gummi.
Universalkopplingar beställs separat.
ART. NR. 35151

• Kan monteras snett, exempelvis som räcke i en liten
trappa eller vid andra nivåskillnader.
• Monteras vid badkar, handfat eller toalett mellan två
stänger.

Stödräcke 40 mm diameter
Rektangulärt bord

Längd 160 cm. Universalkopplingar beställs separat.
ART. NR. 35152

41x31cm. Komplett med universalkoppling.
Även bra som datorbord.
ART. NR. 35165
Monteras som stödräcke mellan två stänger.
• För rum med hög tröskel där brukaren inte kommer in
med rullstolen.
• Gångväg exempelvis mellan säng och toalett, i korridor
eller liknande. Hjälper användaren att klara sig själv.
• Kan monteras efter varandra som en lång gångväg,
mellan flera stänger.

Uppfällbar sits

Komplett med universalkoppling.
Storlek: D 40 cm x B 36 cm
ART. NR. 35154

“Livskvalitet handlar om att bo
hemma så länge som möjligt”
Korrekt användning av Gripo Alu med olika tillbehör, hjälper
användaren, i många fall, att bo kvar hemma längre.
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Artikelnummer - översikt
ART.NR

Tvåhandsgrepp
35159

ARTIKEL

ARTIKKEL
Tvåhandsgrepp klätt med gummi, komplett med en
universalkoppling (art.nr. 35130). Rörlängd 47 cm.
Tvåhandsgrepp klätt med gummi, utan universalkoppling. Rörlängd 47 cm.

Gripo Alu

35172

Gripo Alu Lång

Vertikalt minigrepp

Gripo Alu Plus Tillbehör kan fästas 15 cm högre upp än på övriga.

35149

Gripo Alu Special Kan levereras i anpassad längd:

Kombigrepp

35100
35105

35106
35202

Gripo Alu, för takhöjd 210-300cm.

Gripo Alu Lång, för takhöjd 2,6 - 3,2 m

Gripo Alu Special, för takhöjd lägre än 210 cm, Ange takhöjd vid beställning.

35130
Universalkoppling 40/22 mm
35169
Universalkoppling 40/40 mm
35199
Universalkoppling 22/22 mm
För att fästa tillbehör på annat tillbehör med rördiameter 22 mm

Universalkoppling med led
35160
35166

Dävert
35148
35133

Väggfäste 22 mm

35157

Väggfäste 40 mm

Dävert komplett, med glidstopp, två universalkopplingar (art.nr. 35130), 		
handtag/gummi med band. Max brukarvikt 110 kg
Dävert, som ovan, utan universalkopplingar. Max brukarvikt 110 kg.

Dävert rör för sidostöd		

35196
35446

Handtag, hängande, klätt med gummi. Utan band.
Handtag, hängande, klätt med gummi. Med band.

Triangelhandtag
35145
35170

Komplett, klätt med gummi, med två universalkopplingar (art.nr. 35130).
Kombigrepp, klätt med gummi, utan universalkopplingar.

Stödräcke
35149
35151
35150
35152

35173

Bord
35165

Stödräcke. Längd 75 cm ø 22 mm.
Stödräcke klätt med gummi. Längd 75 cm ø 22 mm.
Stödräcke. Längd 75 cm ø 40 mm.
Stödräcke. Längd 160 cm ø 40 mm.

Triangelhandtag klätt med gummi,
komplett med en universalkoppling (art.nr. 35130)
Triangelhandtag klätt med gummi, utan universalkoppling.

Sits uppfällbar, komplett med universalkoppling (art.nr. 35169).
Max brukarvikt 110 kg. Bredd 36 cm, djup 40 cm.
Sits uppfällbar, utan universalkoppling. Max brukarvikt 110 kg.

Bord rektangulärt 41x31 cm, komplett med universalkoppling special.

Takplatta för sneda tak
35174

Takplatta för sneda tak. Reglerbart.

Takplatta special, för svaga tak
35153

Takplatta stor, ellips 70 x 31 cm, för svaga tak.

Toalettrullehållare
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Dävert, enbart rör, med två universalkopplingar (art.nr. 35130)
Max brukarvikt 110 kg.
Dävert, enbart rör, utan universalkoppling. Max brukarvikt 110 kg.

Dävert handtag, hängande
35132
35171

35208
35211

35154

Universalkoppling med mottagare 22 mm
Universalkoppling med mottagare 40 mm

Väggfäste
35156

Vertikalt Minigrepp rör ø 22 mm, komplett med två
universalkopplingar (art.nr. 35130). Rörlängd 75 cm.
Vertikalt Minigrepp rör ø 22 mm, utan universalkopplingar. Rörlängd 75 cm.

Uppfällbar sits

Universalkoppling med led 22 mm
Universalkoppling med led 40 mm

Universalkoppling med mottagare
35161
35167

35158

Gripo Alu Plus, för takhöjd 225-300 cm,

Universalkoppling
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ART.NR

Toalettrullehållare med avrivare, komplett
med universalkoppling (art.nr. 35130).

Gripo Alu
Material		
Krav på takhöjd
Max belastning

Aluminium och plast
Min 210 cm – Max 300 cm (i standardutförandet)
100 kg i horisontell led mitt på stången

Användarvikt

Max 150 kg

Produktvikt

4,7 kg, utan tillbehör

Taket där Gripo Alu monteras, måste tåla en punktbelastning på 100 kg.
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Anteckningar

Lena Hjalmarsson, Kalle Ritzén,
Mari-Ann Kerstis och Marro Karlsson.

Nya förutsättningar
skapar nya behov.
Troligen behövs också ny kunskap för att du ska kunna
ta rätt beslut kring vilket hjälpmedel som är det bästa. Att
skaffa den kunskapen är enkelt. Vi är experter på hjälpmedel. Oavsett viilken av våra produkter som är intressant
för dig, råder vi dig gärna hur du ska gå vidare med dina
önskemål och behov.

SVAN CARE AB
Alvägen 1
771 41 Ludvika
Sweden
Tel. 0240-101 02
Fax. 0240-100 22
info@svancare.se
www.svancare.se

Ring vår rådgivning

Skicka e-post

Besök vår webb

Våra kunniga rådgivare är
tillgängliga per telefon måndag
till torsdag kl. 08.00–16.00
samt fredagar kl. 08.00–15.00.

Rådgivarna svarar på dina frågor
per e-post kontinuerligt varje
vardag kl. 08.00-16.00. Du kan
även välja att bli uppringd när
det passar dig.

Här finns information om alla våra
produkter, tillbehör, var du kan se
och prova våra hjälpmedel samt
andra saker som kan vara bra att
veta när du ska göra ditt val.

Telefon: 0240-101 02

10

Kontakt

info@svancare.se

svancare.se
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Svan Care har i över 20 år bidragit till att människor kan bo kvar
hemma med bibehållen livskvalitet. Givetvis är vi aningens stolta
över att vår passion för utveckling och forskning så tydligt gör
skillnad i människors vardag, något som också är vår drivkraft
i ambitionen att skapa än fler lösningar.

BIDETTE R3

LIFT

BALANCE

Automatisk bidétoalett med
tvätt och torkfunktion

Trygg förflyttning till och
från toalettstolen

Toalettstöd som skapar
trygghet för barn

Vi hjälper dig med utprovning av Bidette!
kontakta oss: 0240-101 02

Svan Care AB Alvägen 1, 771 41 Ludvika, Sweden Webb: www.svancare.se
Telefon: +46 (0)240 101 02 E-post: info@svancare.se Beställningar: order@svancare.se
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Vardagsnära lösningar

