PRODUKTARK
produkter for lettere pleie

Ergogrip-bøyle til servanter
Bruksområder
Ergogrip støttehåndtak for servanter er en enkel støttebøyle til bruk i hjem, omsorgsboliger,
sykehjem og sykehus. Bøylene kan forebygge fall og gir god støtte og trygghet ved egenpleie og
stell. Bøylene 1, 2 og 3 passer til de fleste typer servanter med mål 560 x 420–440 mm.
Type 1
Passer til servant:
Porsgrund (P)11156
Passer også til utgått modell:
Gustavberg (G)2560, P177 – 21

Type 2
Passer til servant:
P Trevi 11185
Ifö solo 1922
G 5556 (prosjektservant)
Passer også til utgått modell:
G 590
Type 3
Passer til servant:
P seven D 11113
Passer også til utgått modell:
P 160 – 22

Type 4
Passer til servant:
Ifö sign art 7462
Ifö sign art 7472
Ifø sign art 7482
Ifø sign.art 7442

TYPE 1
NRF nr
6100651

TYPE 2
NRF nr
6100652

TYPE 3
NRF nr
6100653

TYPE 4
NRF nr
6100654

Hjelp til selvhjelp
• Enkelt tiltak ved hverdagsrehabilitering
• Gjør brukere selvhjulpne
• Forebygger fall
• Er solgt til sykehjem, sykehus og omsorgsboliger
• Kan ettermonteres

Selvhjelpen bruker

Veggfester for bøyle 1–3
For å feste bøylene er det utviklet to typer fester
A.
A. Har en hel bakplate som festes i servantens opphengs
system. Anbefales ved montering av nye servanter. Ved
ettermontering må servanten demonteres av rørlegger
eller fagperson med vvs kompetanse.

B. Bøylen har veggfester som monteres på siden av
servant uten demontering. Ny modell med teleskopisk
justering for tilpassing av ulik avstand mellom vegg og
servant.Kan monteres av servicemann eller vaktmester.

Måleark for servanter til bøyle 1–3
Dersom du er usikker hvilken bøyle som passer til
aktuell servant kan du kontakte oss og få tilsendt måleark.
Kontroller målene på servanten først de må være
560 x 420–440 mm for at bøylen skal passe.

B.

Måleskjema for vasker til Ergogrip-bøyler 1-3
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 6100 651

2

= Ergogrip bøyle 2 nrf nr 6100 652

3

= Ergogrip bøyle 3 nrf nr 6100 653

Mål bredde på vask:
Mål dybde på vask:
Er det avstand mellom vegg og bak-kant vask oppgi denne:
Kontaktperson om bøyler:
Aase Rokne mobil 92 20 93 99 mail: aase.rokne@ergogrip.no
Bibba Benum mobil 90 95 21 63 m ail : bibba.b enum@ergogrip.no

Montering av bøyle 4 og 5
Bøyle 4 kan enkelt monteres av vaktmester eller andre
med teknisk innsikt.
Monteringsanvisning følger alle bøylene ved levering

Kontakt
Har du spørsmål vedrørende
Ergogripbøylen vennligst kontakt oss:
Aase.Rokne@ergogrip.no 92 20 93 99
Bibba.Benum@ergogrip.no 90 95 21 63
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