
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det perfekt produkt til dig, som har nedsat gribeevne. Er det svært for dig at gribe fast 
om f.eks. bestik og skriveredskaber, så kan GRIPOBALLS® og GRIPOFIX være løsningen.  
 
GRIPOBALLS® er skridsikker og er meget enkel at anvende, og kombineret med GRIPOFIX 
vil begge produkter medvirke til at genoptræne svage eller lammede muskler i hånden. 

Vejer og fylder ingenting, og er derfor lette at medbringe i tasken eller lommen. 

Findes også til børn. 

 

 

GRIPOBALLS®/GRIPOFIX   



Hvis du ryster på hænderne, kan du tilpasse vægten på bolden ved at komme små 
stålkugler (GRIPOgrams) inden i.  

Brugen af GRIPOgrams reducerer rystelser og tillader en bedre koordinering af 
bevægelser. De anbefales til personer med dyspraksi, Parkinson's sygdom, 
sklerose eller halvsidig lammelse. 

Produktspecifikation GRIPOBALLS®: 
• Passer til alle - kan bruges til både venstre og højre hånd 
• Vandafvisende 
• Klæber ikke 
• Kan rengøres i både opvaske- og vaskemaskine ved ≤ 90° 
• Kan desinficeres med alkohol-baserede produkter 
• GRIPOBALLS® - Ø 4 cm – vægt 17 g pr. stk. – farve: blå 
• Mini-GRIPOBALLS® til børn - Ø 3 cm - vægt 10 g pr. stk. – farve: rød 
• Materiale: PVC – 100 % phthalat fri 
 
Produktspecifikation GRIPOFIX: 
• Længde: GRIPOFIX - 33 cm lang, GRIPOKID – 20 cm 
• Farve: GRIPOFIX fås i hvid, sort og transparent, GRIPOKID fås i sort. 
• Materiale: Hvid og Sort – neopren, Transparent - PVC  
• Kan rengøres i både opvaske- og vaskemaskine ved ≤ 90° 
• Kan desinficeres med alkohol-baserede produkter 

 
Sælges også som samlet sæt indeholdende 3 stk. GRIPOBALLS, 1 stk. GRIPOFIX og 5 stk. GRIPOgramms. 
 

Varenavn Varenr. HMI-nr. 

 GRIPOBALLS GRI1001B 100596 

Mini-GRIPOBALLS GRI1001M 127302 

GRIPOFIX GRIFX01B/W/T 107047 

GRIPOKID GRIKID2 107049 

GRIPOFIX sæt GRIFXSET - 

GRIPOKID sæt GRIKIDSET - 

GRIPOgrams stålkugler GRIW1010 - 
 

Se produktvideo her 
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GRIPOBALLS®/GRIPOFIX   

https://hmi-basen.dk/r4x.asp?linktype=stockid&linkinfo=100596&sp=100596
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=53869&art0=121038&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=53874&art0=104248&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=53874&art0=104251&nart=1
https://www.youtube.com/watch?v=VIshfnZI5Qg&t=1s
https://www.carepartner.dk/kontakt-salg

