
 

 

 

Power Assist Glove 

Denne handske er udviklet speci-

elt til personer, som har meget 

dårlig håndfunktionalitet og me-

get svage kræfter i hænderne. Det 

kan være efter en hjerneblødning, 

ulykke, kronisk sygdom eller lig-

nende. 

Handsken er behagelig og let at 

tage på pga. den særlige åbning 

ved håndryggen. 

Det kræver kun et let tryk mod 

f.eks. en bordflade for at aktivere 

gribefunktionen, og brugeren kan derefter holde på et glas, en kop eller fla-

ske eller mindre genstande såsom bestik eller skriveredskaber. Når gribefunk-

tionen skal deaktiveres, trykkes hånden let mod bordet, hvorefter hånden 

langsomt åbner sig igen. 

Power Assist Glove er lydløs ved brug, og de små elektroniske dele sættes 

f.eks. i bæltet og bæres nemt omkring uden at 'larme' af hjælpemiddel. 

Handsken vejer ikke mere end ca. 50 g, og den er behagelig at have på, hvil-

ket gør det muligt at bruge den i op til flere timer ad gangen. Power Assist 

handsken er pneumatisk, hvilket vil sige, at den opnår den forøgede gribe-

kraft ved hjælp af en lille gasbeholder/lufttrykstank, der kan sidde i bæltet. 

 



 

 

 

 

Der er dog et par krav til brugerne af handsken: Brugeren må ikke have en 

betydelig håndskade, muskelkontraktur eller have deforme hænder/fingre. 

Brugeren skal også selv kunne bevæge sine albuer. Brugeren skal også have 

mulighed for at få hjælp fra andre til at justere hjælpemidlet, hvis det er nød-

vendigt. 

 

FAKTA: 

 Giver gribekraften tilbage til folk med diverse nerve- og muskelsyg-

domme o.l. 

 Fungerer ved brug af batterier og en lille gaspatron, der kan sidde i et 

bælte 

 Er effektiv og behagelig at have på 

 Lydløs ved brug 

 Handsken kan vaskes ved 30 gr. Celsius 

 Vejer 45-55 g. alt efter model og størrelse 

 Hele udstyret vejer i alt 615-625 g. 

Se mere på www.gmcare.dk 
Ønsker du at høre nærmere er du også velkommen til at kontakte os på telefon 

51 15 01 10 

eller på mail info@gmcare.dk 

Du er også velkommen 

til at komme forbi vores showroom på 

Bjergbygade 39 A 

4200 Slagelse 


