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Ideell til både trening og
dagligdagse gjøremål

ACTIVE HANDS
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

Er du irritert over begrensningene som medfølger dårlig eller ingen
håndfunksjon? Active Hands lar deg delta i aktiviteter du aldri trodde
var mulig

Med gripehansken fra Hjelpemiddelspesialisten har du muligheten til å lukke hånden med velcro, rundt et redskap
for å kunne bevare grepet. Den er ideell til både trening og dagligdagse gjøremål.

Løkkeholderen gir muligheten for å kunne holde rundt f.eks en stang, håndtaket på NuDrive eller som støtte til
grepet på en håndsykkel, uten å måtte bruke selve hånden.
Både gripehansken og løkkeholdere fås i forskjellige størrelser som passer til både voksne og barn.
Lær mer om hanskene og andre produkter på vår hjemmeside: www.hm-spes.no
For bestilling eller ytterligere informasjon, kontakt oss på tlf. 66 81 60 70 eller på mail: firmapost@hm-spes.no
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Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

Gripehanske og Løkkeholder fra Hjelpemiddelspesialisten AS
Størrelsesguide:
A: Omkrets av smaleste del av håndledd
B: Lengden fra der hånden møter håndledd og til toppen av
langefinger

A: Håndledd
Mini:
Small:
Standard:
Large:

120 mm - 140 mm
135 mm - 150 mm
145 mm - 185 mm
180 mm - 220 mm

B: Lengden fra der hånden møter håndledd og til toppen av
langefinger
Mini:
120 mm - 140 mm
Small:
135 mm - 175 mm
Standard:
175 mm - 210 mm
Large:
195 mm - 280 mm
OBS! Alle mål er ca. mål

Artikkelnr Gripsehanske
Mini
Small
Standard
Large

Venstre nr. 400001
Venstre nr. 400003
Venstre nr. 400005
Venstre nr. 400007

Artikkelnr Løkkeholder
Høyre nr. 400002
Høyre nr. 400004
Høyre nr. 400006
Høyre nr. 400008

Standard
Small
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