www.ergogrip.no
produkter for lettere pleie

Nyttig hjelpemiddel i rehabilitering
Norske kommuner har som mål at eldre skal bo så lenge som
mulig hjemme og klare seg selv.
Ergogrip støttebøyle er et godt hjelpemiddel til dette.

• Støttebøylen kan påmonteres eksisterende servanter
• Ved dokumentert behov kan helsepersonell i kommunen hjelpe
med søknad til NAV om bøyle
• Kan monteres av servicemann/tekniker i kommunen

Bruksområde for Ergogrip støttebøyle
Ergogrip støttebøyle er en enkel bøyle til bruk i hjem, omsorgsboliger, sykehjem og
sykehus. Bøylene forebygger fall og gir god støtte under pleie og stell.
Letter arbeidet for pleiere og pårørende.

Les mer på vår nettside: www.ergogrip.no
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Typer støttebøyler:
Bøylene 1, 2 og 3 passer til de fleste veggfaste servanter med mål 560 x 420–440 mm.
Type 4 passer til møbelservant IFØ sign. art. HMS nr. finnes i Hjelpemiddeldatabasen.
Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Veggfester/montering for støttebøyler
A

B

A Har hel bakplate som festes i servantens opphengsystem og må monteres/demonteres av
rørlegger. Anbefales i nybygg og ved totalrehabilitering.
B Har ny modell med teleskopisk justering for tilpassing av ulik avstand mellom vegg og servant.
Bøylen monteres i spikerslag eller stendere uten demonering av vask. Kan monteres av
vaktmester eller andre med teknisk innsikt.
Type 4 kan enkelt monteres rett i festerørene til servanten.

Måleark

Legg måleskjema oppå vask og sjekk om noen av omrissene
passer med vask. Angi typenr. 1 2 3 Annet

1 = Ergogrip bøyle 1 nrf nr 6100651
2 = Ergogrip bøyle 2 nrf nr 6100652
3 = Ergogrip bøyle 3 nrf nr 6100653
Mål bredde på vask:

For å finne ut hvilken bøyle som passer til din servant
brukes et måleark. Kontakt oss og få tilsendt måleark.

Har du spørsmål vedrørende Ergogrip Støttebøylen?
Kontaktpersoner:
Aase.Rokne@ergogrip.no
Bibba.Benum@ergogrip.no

Er det avstand mellom vegg og bak-kant vask oppgi denne:

