
Velferdsteknologi og innovative hjelpemidler

Visjon

De fleste gleder seg over friheten vi har til å bevege oss hjemme, i samfunnet og ute i naturen, 

uten å være avhengig av andre. Men hva skjer når dagliglivet blir endret og vi ikke har denne 

friheten lenger? Mange av oss har fortsatt de samme behovene, men vil trenge hjelp til å være 

selvstendige og aktive. Hjelpemiddelpartner leverer innovative hjelpemidler og velferdsteknologi 

som gjør at flere kan få leve sine aktive liv, mer selvstendig og med verdighet.

For aktive og selvstendige liv!

Produktkatalog 2020



ACTIVE ORAL CLEAN

Active Oral Clean – elektrisk tannbørste med innebygget 

sugefunksjon

Å pusse tennene til barn og eldre med funksjonsnedsettelser kan 

være utfordrende enten de sitter eller ligger. Nedsatt svelgfunksjon 

og problemer med å spytte ut væske kan gi risiko for å «svelge 

vrangt» og man kan oppleve kvelningsfornemmelse. Munnstell kan 

derfor bli en forsømt oppgave når man vet at det er ubehagelig for 

bruker. For helsepersonell og pårørende kan det være svært 

tidkrevende og vanskelig å utføre dette på en god måte. Forskning 

viser at god munnhygiene er svært viktig for den generelle helsen.

En enklere og bedre hverdag

Active Oral Clean er den første elektriske tannbørsten som har 

sugefunksjon og LED-lys i tannbørstehodet. Den er et prisvinnende og 

innovativt hjelpemiddel. I motsetning til andre løsninger der 

tannbørster er tilkoblet sug, er det en innebygget sugefunksjon i 

denne. Dette gjør den mye mer brukervennlig og lett å håndtere 

uansett hvor man er. Tannbørstens unike sugefunksjon, som raskt 

suger opp vann og tannkrem i munnen, kan være med på å gi 

personer som har problem med svelging en bedre opplevelse av 

munnstell. Det blir også lettere for omsorgspersoner å utføre 

munnstell. 

Hvordan virker Active Oral Clean?

Active Oral Clean har en innebygget sugefunksjon i tannbørstehodet, 

som kan suge opp til 500 ml i minuttet, noe som gjør at væsken 

fjernes hurtig fra munnen. Væsken blir sugd opp gjennom 

tannbørsten og går gjennom en slange over i en plastpose som kan 

romme opp til 700 ml. Posen kan enkelt tømmes og deretter skylles. 

Led-lyset gjør at man får god oversikt over munnhulen, det gjør det 

lett å inspisere tannstatus og munnhulens generelle tilstand. 

Det fins flere fordeler med å bruke en elektrisk tannbørste. Den er 

mer effektiv enn en manuell tannbørste. Den soniske vibreringen 

sikrer en bedre rengjøring og en skånsom massasje av tannkjøttet.

Fordeler med Active Oral Clean

- Active Oral Clean er en mobil elektrisk tannbørste med sug som 

bidrar til å gjøre hverdagen bedre for både brukere, pårørende 

og helsepersonell

- Den bidrar til at omsorgspersoner enklere kan utføre godt 

munnstell. Godt munnstell kan forebygge alvorlige 

helseproblemer

- Den er lett å ta med seg, noe som gjør at man kan få pusset 

tennene hvor man vil.

- Enkel i bruk

*CE-sertifisert

Hjelpemiddeldatabasen:
Lev.art.nr 2800-1

Ekstra tilbehør Tannbørstehoder, rensebørster, slanger og 
foldbare poser kan etterbestilles.
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E-POST- post@hjelpemiddelpartner.no
NETTADRESSE - www.hjelpemiddelpartner.no

- Innovative løsninger og velferdsteknologi

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
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ACTIVE SIGHT X100

Active Sight X100 – Se og delta aktivt i verden igjen

Neste generasjon synshjelpemiddel

Bådebarn ogvoksnemed nedsatt syn kan ha utfordringer med å leve 

et normalt liv. Takket være teknologisk utvikling kan svaksynte få se 

verden igjennom egne øyne igjen. På samme måte som 

høreapparatet har hjulpet millioner av de som hører dårlig kan den 

elektroniske synsforsterker Active Sight X100 gi en ny mulighet for 

mange å se igjen. 

Active Sight X100 skiller seg fra andre synshjelpemidler fordi den har 

et stort synsfelt på hele 100 grader. Den store skjermen og designet 

gjør at synsfeltet oppleves som en stor TV foran øynene. Active Sight

X100 gjør at man kan klare seg med ett hjelpemiddel til mange 

aktiviteter, istedenfor flere hjelpemidler til hver enkel aktivitet. 

Ikke bare se bedre, men også bedre livskvalitet 

Active Sight X100 gir svaksynte muligheter til å se venner, foreldre, 

barn, eller barnebarn igjen. Denne smarte enheten lar de med 

nedsatt syn utnytte sitt gjenværende syn til å se mer og kunne leve 

mer aktivt og selvstendig.

Hvordan virker Active Sight X100? 

Active Sight X100 er utformet som en VR-brille for å sitte godt på, gi 

stabilitet og størst mulig synsfelt.  

En trådløs joystick gjør det enkelt å zoome inn og ut for å se på ulike 

avstander. Det er også en egen knapp hvor man kan velge mellom 

ulike kontraster.  

Hvorfor Active Sight X100? 

- Den gir svaksynte mulighet til å se ansiktene til menneskene 

rundt seg igjen og dermed kommunisere og delta mer aktivt i 

verden omkring

- Kan bistå til at personer kan jobbe og gå på skole

- Active Sight X100 tilbyr et bredere synsfelt enn andre 

tilsvarende synshjelpemidler. Den tilbyr også ett klarere og 

skarpere synsbilde.

- Active Sight X100 bidrar slik at personer med nedsatt syn 

kan for eksempel lese bøker og blader, se på TV, skrive og bruke 

datamaskin og mobiltelefon.

- Enkel betjening som gir muligheter til å se best mulig på kort og 

lang avstand.

Hjelpemiddeldatabasen:
Lev.art.nr 1000-100
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E-POST- post@hjelpemiddelpartner.no
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- Innovative løsninger og velferdsteknologi

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
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ACTIVE BODYWASHER

Active Bodywasher – Dusj selv 

Ulike årsaker kan gjøre at mange ikke mestrer daglig hygiene selv. 

Det å få dusjet er noe som de fleste av oss ønsker å kunne klare på 

egenhånd. Med det innovative dusjsystemet får bruker hjelp til å 

vaske hele kroppen. Man velger selv hvor lenge, og hvor man ønsker 

å bli vasket. 

Automatisk høydejustering

Dusjsystemet vasker fra nakken til føttene, uten krav til mye 

forflytning. Takket være den automatiske høydejusteringen trenger 

man ikke bøye seg for å komme til på baksiden av lårene, ryggen 

eller nederst på føttene. En motor beveger børsten opp og ned på en 

glideskinne. 

Individuell tilpasning

Active Bodywasher har en intuitiv fjernkontroll som tåler vann og kan 

festes på vegg. Med denne kan bruker enkelt styre dusjsystemet selv. 

Den har knapper som styrer børstens høyde og rotasjon til venstre 

eller høyre. For å møte brukers individuelle behov er det mulig å 

programmere enheten til å bruke akkurat den tiden man ønsker på de 

ulike kroppsdelene. Man kan også lage inntil 7 programmer med ulike 

vaskerutiner. Man kan velge mellom ulike børster. Børstene er enkle å 

ta av og på, og det er mulig å velge børster med ulik hardhet.

Fordeler med kroppsvasker:

- Den er svært enkel i bruk
- Den kan betjenes av bruker selv
- Det er mulighet for individuell tilpasning etter brukers ønsker 
- Den gir lite krav til forflytning og bøying ved kroppsvask

Hvorfor Active Bodywasher?

- Bruk av Active Bodywasher fremmer egenomsorg og 

selvstendighet

- Helsepersonell kan omprioritere tiden sin og gjøre andre 

oppgaver, mens bruker håndterer dusj selv. Det kan være 

kostnadsbesparende for institusjon eller kommune

Hjelpemiddeldatabasen:
Lev.art.nr 2500-1

ADRESSE - Breimsveien 2, 6823, Sandane
TELEFON - +47 915 79 376 / 950 79 618 
E-POST- post@hjelpemiddelpartner.no
NETTADRESSE - www.hjelpemiddelpartner.no

- Innovative løsninger og velferdsteknologi

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
Hms.nr. 243467 

(Komplett sett inkl. motor, glidestang, håndkontroll, festemateriell 
og børste.)
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ACTIVE AIRBODY DRYER

Active Airbody Dryer – Tørk deg selv etter dusj

Det finnes mange som har utfordringer med å tørke seg selv etter en 

dusj. Alderdom, ustøhet, muskelsvekkelse eller fatigue kan være 

årsaker til at man trenger hjelp. For enkelte kan redusert pust, 

sensitiv hud eller trykksår by på utfordringer. 

Active Airbody Dryer gjør at brukere selv kan stå eller sitte, mens en 

varm luftstrøm tørker hele kroppen. Man velger selv hvor lenge man 

ønsker å bli tørket, og man blir tørr på kun 3-6 minutter. 

Egenskapene til Active Airbody Dryer gjør det mulig å få hjelp til 

tørking samtidig som ønsket om å være selvstendig i en intim 

situasjon blir ivaretatt. 

Active Airbody Dryer kan også forebygge fallulykker på bad hvor 

mange utsetter seg for økt risiko, spesielt på glatte flisbelagte gulv. 

Dersom man ønsker at badegulvet skal tørke opp etter dusj kan man 

la kroppsføneren stå på noen minutter ekstra. Kroppsføner betjenes 

enkelt med en stor bryter som kan ligge på gulvet (anbefales), eller 

monteres på vegg. 

Active Airbody Dryer passer like godt på institusjoner som i private 

hjem. Personer som bor hjemme, kan søke på Active Airbody Dryer

gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

Fordeler med kroppstørker:

- Den er vært enkel å betjene

- Den tørker huden på 3-6 minutter med en oppvarmet luftstrøm

- Det er skånsomt for huden å bli tørket med luft

- Den kan forebygge fallulykker på vått underlag

- Den er et «grønt» alternativ til håndklær

- Den kan bidra til å frigjøre tid for pleiepersonell

- Den er ett hygienisk alternativ

Hvorfor Active Airbody Dryer?

- Personer som bruker Active Airbody Dryer får mulighet til å 

klare seg selv

- Den er enkel i bruk for alle inkludert de med nedsatt 

håndfunksjon eller syn, og de med motoriske utfordringer

- Den er med på å forenkle oppgavene til pårørende og pleiere 

Det anbefales at kroppstørkeren monteres utenfor selve dusjsonen. 

Den elektriske delen av installasjonen skal utføres av en autorisert 

elektriker

For utfyllende informasjon se våre nettsider. Se sjekkliste for 

ergo/fysio under kategorien mer info. Denne finnes nederst på siden 

om Active Airbody Dryer.

Hjelpemiddeldatabasen:
Lev.art.nr 1700-1

ADRESSE - Breimsveien 2, 6823, Sandane
TELEFON - +47 915 79 376 / 950 79 618 
E-POST- post@hjelpemiddelpartner.no
NETTADRESSE - www.hjelpemiddelpartner.no

- Innovative løsninger og velferdsteknologi

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
Hms.nr. 252444
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ACTIVE SITWALK 1-2-3

Active Sitwalk 1-2-3 – Friheten til å velge

Friheten til å bevege seg hvor man vil og å kunne leve et aktivt og 

selvstendig liv er noe de fleste av oss tar for gitt. For de som har 

utfordringer med å gå er ikke dette enn selvfølge. Det kan være 

vanskelig å finne rett hjelpemiddel slik at denne friheten i mest mulig 

grad blir ivaretatt selv med utfordringer. 

Rullestol og rullator i ett

Active Sitwalk 1-2-3 er et ganghjelpemiddel med flere funksjoner. Den 

er både en rullestol og rullator i ett og samme produkt. Der hvor man 

tidligere måtte ha med seg både rullestol og rullator kan man nå klare 

seg med bare ett hjelpemiddel. Active Sitwalk 1-2-3 har store hjul 

som passer spesielt godt for nordiske forhold med snø, kupert terreng 

og ujevnt underlag.

Det finnes tre ulike måter å bruke den på: 

Gå: Active Sitwalk 1-2-3 fungerer som en rullator og gir god støtte 

når bruker går. Den har store hjul og den er enkel å manøvrere. Man 

kan lett snu seg 360 grader rundt med Active Sitwalk 1-2-3.

Trille selv: Bruker kan også trille og sitte på Active Sitwalk 1-2-3 

selv. Den har et sete å sitte på samt fotstøtter. Den blir da lik i 

funksjon som en vanlig rullestol.

Trillet av ledsager: Ved å vri håndtakene rundt kan ledsager enkelt 

trille bruker ved behov. 

Fordeler med Active Sitwalk

- Active Sitwalk kan enkelt legges sammen for transport

- Man får flere muligheter for egenaktivitet

- Den har store hjul som gjør det enklere å komme seg rundt og 

solide navbremser

- Den har alternative dekk for aktiv utebruk

- Det kan monteres på underarmstøtter som gjør at man får en 

mer oppreist stilling når man går

Hvorfor Active Sitwalk 1-2-3?

- Det er en rullator og rullestol i ett, man slipper å velge

- Active Sitwalk er solid og stødig

- Den kan brukes som en del av et rehabiliteringsforløp. I en 

tidlig fase vil det for mange være aktuelt med kun én rullestol. 

Lenger ute i rehabiliteringsforløpet vil behovet kunne endre seg, 

og behovet for et ganghjelpemiddel kan bli mer aktuelt. Siden 

Active Sitwalk er begge deler, trenger man bare ett hjelpemiddel 

til hele forløpet

Hjelpemiddeldatabasen:
Lev.art.nr 6000-1

Vi anbefaler utendørshjul art.nr. 6000-2 til utendørsbruk. 
Kompakte dekk er standard.
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TELEFON - +47 915 79 376 / 950 79 618 
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- Innovative løsninger og velferdsteknologi

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
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mailto:post@hjelpemiddelpartner.no
http://www.hjelpemiddelpartner.no/


ACTIVE EASYRISER

Active Easyriser – betjenes uten håndkontroll

En ny generasjon løftestoler.

Tradisjonelle løftestoler stiller krav til at brukeren skal ha god 

håndmotorikk, godt syn og evne til å lære seg de ulike symbolene på 

en håndkontroll. Dette slipper man på Active Easyriser. Vår innovative 

løsning gjør det mulig for enda flere å kunne betjene en løftestol selv. 

Active Easyriser er en helt ny generasjon av smarte løftestoler. Vi er 

stolte av å lansere den eneste løftestol som ikke betjenes med 

håndkontroll.

Aktivt løft – en helt ny måte å reise seg på

Den smarte løftefunksjonen blir aktivert når brukeren tar initiativ til å 

reise seg opp. Løftefunksjonen gir umiddelbar hjelp når brukeren 

lener overkroppen sin forover. Bruker får da tilført nødvendig støtte til 

å kunne reise seg selv. Mange av de som har utfordringer med å reise 

seg, vil også ha vansker med å sette seg ned på en trygg måte. Den 

innebygde demperen forhindrer at brukeren «deiser» ned i stolen, slik 

mange opplever med ordinære stoler.

Flere praktiske fordeler

Active Easyriser tar liten plass og har lav egenvekt. Dette gjør at den 

egner seg svært godt i mindre institusjonsrom eller små stuer. Stolen 

veier bare 22 kg som gjør den enkel å flytte ved for eksempel 

vasking. Hele stoffet i løftestolen kan enkelt tas av og byttes helt, noe 

som kan være hensiktsmessig for hjelpemiddelsentraler som 

resirkulerer stoler. For institusjoner kan det det være nyttig å vite at 

hele stoffet i stolen kan vaskes på 60 grader, den kan også leveres i 

skinn som kan desinfiseres. 

Siden Active Easyriser ikke er avhengig av stikkontakt kan den 

plasseres hvor som helst i et rom. Uten ledninger og strøm vil Active 

Easyriser ha langt færre feilkilder enn tradisjonelle elektriske 

løftestoler, da det er mindre sjanser for at det blir feil på en stol som 

ikke går på strøm. Det er også mindre sjanse for å bruke stolen feil, 

når den kan betjenes uten håndkontroll.

Tilbehør/muligheter

- Inkontinenstrekk

- Nakkepute 

- Man kan få utløser for løftefunksjon montert bak. Dette for at 

ledsager skal kunne betjene løftefunksjon og ikke personen som 

sitter i stol. Om man skal betjene stolen selv kan man velge om 

man vil ha utløser for løftefunksjonen på venstre eller høgre side

- Leveres i hele 7 farger kostnadsfritt

- Ekstra lett versjon for brukere under 60 kg

Hjelpemiddeldatabasen:
Lev Art.nr. 1601 «Strong» for brukere over 80 kg
Lev Art. nr. 1602 «Light» for brukere under 80 kg
Lev Art.nr. 1607 «Extra Light» (for brukere under 60 kg)

ADRESSE - Breimsveien 2, 6823, Sandane
TELEFON - +47 915 79 376 / 950 79 618 
E-POST- post@hjelpemiddelpartner.no
NETTADRESSE - www.hjelpemiddelpartner.no

- Innovative løsninger og velferdsteknologi

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
Active Easyriser Extra Light (for brukere under 60 kg). Hms.nr 244819
Active Easyriser Light (for brukere under 80 kg). Hms.nr 239900
Active Easyriser Strong (for brukere over 80 kg). Hms.nr 236421
Inkotinenstrekk Hms.nr 252985
Farge 76 Havanna (om ikke annet er oppgitt)
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ACTIVE PATH FINDER

Active Path Finder – Gå trygt og selvstendig

Active Path Finder er et CE-sertifisert teknisk medisinsk hjelpemiddel 

som er spesielt utviklet for mennesker som lever med Parkinson eller 

andre nevrodegenerative sykdommer. Noen av disse opplever 

problemer med å gå, som trippete gange og/eller å «fryse fast» uten 

å komme videre. Dette gjør at mennesker med slike utfordringer ikke 

klarer å gå og får begrenset sin bevegelsesfrihet.

Active Path Finder gir visuelle tegn ved hjelp av en laser for å hjelpe 

mennesker som har uregelmessig gange. Visuell stimuli eller 

«guidance» er et kjent begrep for fagpersonell som arbeider innenfor 

rehabilitering og med mennesker med Parkinson sykdom. Visuell 

stimuli er viktig for å få en funksjonell gange. Ved å bruke Active Path

Finder trenger man ikke hjelp fra pårørende eller helsepersonell, da 

får man visuelle tegn fra laseren i Activ Path Finder. Dette kan være 

med på å gi trygghet og bedre gangen betraktelig, uten at man er 

avhengige av andre. 

Hvordan virker det? 

Active Path Finder er en anordning som man fester til skoene. 

Påmonterte justerbare lasere lyser opp foran føttene som markerer 

hvor man kan sette neste steg med en grønn lysende stripe. Når man 

går over streken får man et visuelt stimuli som gjør at det blir langt 

enklere å flytte beina sine, både med tanke på skrittlengde og 

hurtighet. 

Størrelser

Active Path Finder kommer i 3 ulike størrelser som gjør at de passer 

de fleste skostørrelser. 

M: 35-38        L: 38-41     XL: 41-47

Sagt om Active Parh Finder:

«Min far er superfornøyd med produktet. Active Path Finder hjelper 

ham til å gå bedre. Han er 82 år gammel og går dårlig på grunn av 

Parkinson sykdom, men Active Path Finder gjør det mulig for han å gå 

– noe som betyr veldig mye for han i sin situasjon» 

Marianne, datter 

«Det er en god ide. Projiserte linjer er et godt hjelpemiddel, men frem 

til nå er de bare blitt bygget inn i krykker og rullatorer»               

Peter Schmidt, National Parkinson Foundation, USA

Hjelpemiddeldatabasen:
Lev Art.nr. 2700-1 - Størrelse M: 35-38
Lev Art.nr. 2700-2 - Størrelse L: 38-41
Lev Art.nr. 2700-3 - Størrelse XL: 42-45

ADRESSE - Breimsveien 2, 6823, Sandane
TELEFON - +47 915 79 376 / 950 79 618 
E-POST- post@hjelpemiddelpartner.no
NETTADRESSE - www.hjelpemiddelpartner.no

- Innovative løsninger og velferdsteknologi

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
Hms.nr. 253135 – str.35-38
Hms.nr. 253136 – str.38-41
Hms.nr. 253137 – str.42-45
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LEDSAGERBØYLEN U-GO

Ledsagerbøylen U-GO (for svaksynte/gangvansker)

Et nytt norskutviklet hjelpemiddel!

Ledsagerbøylen U-OG er et hjelpemiddel som er spesielt utviklet for de 

som har behov for støtte/ledsaging når de går. U-OG bøylen egner seg 

for både barn og voksne, enten de har nedsatt syn, nedsatt balanse, 

svekket muskulatur, CP, eller andre funksjonsnedsettelser. Det er 

innovativt og nytt hjelpemiddel som kan gjøre verden mer tilgjengelig for 

flere!

Historen bak- Ingen grenser

Ideen bak U-GO kom til sommeren 2018. Det var først da Marianne 

Hebnes så muligheten til å kunne gjøre noe for sin venn Bjarte. I 2012 

deltok Bjarte i TV-serien "Ingen grenser" med Lars Monsen, hvor en 

gruppe mennesker med funksjonsnedsettelser var med Monsen på tur. 

Dette inspirerte Marianne til å ta kontakt med Bjarte for å kunne realisere 

drømmen hans om å bestige Preikestolen på tross av øyesykdommen 

hans. De knyttet fort et vennskap og hun var ledsager for ham i 

forbindelse med løp og turer. Bjarte har en aktiv livsstil og stor lidenskap 

for naturen, til tross for hans manglende evne til å se. 

For å kunne ledsage sin venn, brukte Marianne en stor krok i stål surret 

inn i et håndkle. Tanken slo henne: Finnes ingen egne hjelpemiddel for 

dette? De mest kjente løsningene som eksisterte var hjemmelagde 

innretninger. Disse løsningene ga ikke den stabiliteten man trenger for å 

føle seg trygg. Marianne innså at verden trengte et hjelpemiddel til 

ledsaging. Hun utviklet derfor U-OG bøylen. Ved hjelp av denne fikk 

Bjarte oppfylt drømmen om å klatre på det velkjente fjellplatået. Ved 

hjelp av U-GO navigerte Bjarte seg på utfordrende stier og bratte 

områder - mens han var trygt knyttet til Marianne som hans ledsager.

Hvem kan benytte seg av U-GO bøylen?

I dag er U-OG bøylen et nyttig hjelpemiddel for alle som har utfordringer 

med å gå med ulike funksjonsnedsettelser. U- OG bøylen er utformet slik 

at det til enhver tid gir brukeren et godt grep å holde i, selv om terrenget 

og underlaget skulle endre seg. 

Hvilke bruksområder har ledsagerbøylen

• I rehabilitering 

• For ledsaging/støtte i ulike omgivelser og terreng

• I daglige aktiviteter (som å reise seg, sette seg, hjelp opp av seng)

• I ulike fritidsaktiviteter som krever som bading, shopping, konserter m. m

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.

Hms.nr. 269961

Hjelpemiddeldatabasen:
Lev.art.nr 269961

- Innovative løsninger og velferdsteknologi

mailto:post@hjelpemiddelpartner.no
http://www.hjelpemiddelpartner.no/


ACTIVE MANUXA

Active Manuxa– Den sterke hånden

Manuxa er en innovativ og funksjonell grepserstatter som er spesielt 

utviklet for personer med artroser i hendene eller med nedsatt 

bevegelighet og skade. Det som skiller denne fra andre 

gripehjelpemidler er at den kan benyttes selv uten særlig 

bevegelighet i egne fingrer. Man får et ekstra grep som erstatter sitt 

eget smertefulle grep, uten ekstra belastning på allerede vonde ledd.

Du får tilført en sterk hånd som til enhver tid kan hjelpe deg med 

daglige gjøremål. Dette gir deg et funksjonelt kraftig grep når egne 

fingrer er både smertefulle og har nedsatt bevegelighet. 

I korte eller lengre perioder hvor man ønsker å bruke sin egen kraft 

kan «den sterke hånden» enkelt vippes bort eller tas helt av. Med 

Active Manuxa vil du alltid ha et sterkt grep tilgjengelig når du ønsker, 

som ikke påfører deg unødvendig anstrengelse eller smerter. Den er 

utviklet i Danmark i samarbeid med ergoterapeuter, og i dialog med 

brukere som selv har utfordringer med grep.

Hva kan den hjelpe deg med? 

- Skru lokk på syltetøyglass, melkekartonger og flasker

- Holde kanner, flasker, kopper og krus

- Løfte handleposer, vesker og spann

- Skjære kjøtt, brød og grønnsaker

- Flytte ting rundt, f.eks. gryter og glass, samt holde håndtaket til 

støvsuger 

Hvorfor Active Manuxa?

- Den muliggjør statiske og tunge daglige aktiviteter for de med 

redusert muskelkraft og nedsatt bevegelighet

- Den gjør slik at personer som bruker den kan bli mer 

selvstendige i daglige aktiviteter

- Den gir et unikt kraftig pinsettgrep

Hjelpemiddeldatabasen:
Lev.art.nr 1201 Active Manuxa - Stor           
Lev.art.nr 1202 Active Manuxa - Medium   
Lev.art.nr 1203 Active Manuxa - Liten 

ADRESSE - Breimsveien 2, 6823, Sandane
TELEFON - +47 915 79 376 / 950 79 618 
E-POST- post@hjelpemiddelpartner.no
NETTADRESSE - www.hjelpemiddelpartner.no

- Innovative løsninger og velferdsteknologi

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
Hms.nr.239782 Active Manuxa Medium
Hms.nr.237077 Active Manuxa Liten 

mailto:post@hjelpemiddelpartner.no
http://www.hjelpemiddelpartner.no/


ACTIVE POWER ASSIST GLOVE

Active Power Assist Glove – Aktiv grepserstatter

Denne gripehansken er spesielt utviklet til personer som har sterkt 

nedsatt håndfunksjon eller ingen kraft i hendene. Dette kan skyldes 

ulykke/skade, hjerneblødning, hjerneslag eller muskelsvekkelse som 

følge av annen sykdom. 

Det kreves kun et lett trykk mot for eksempel en bordflate for aktivere 

gripefunksjonen, og brukeren kan deretter holde på et glass, en kopp 

eller en flaske. Det er også mulig å holde mindre gjenstander som for 

eksempel bestikk eller blyant.

Når gripefunksjonen skal deaktiveres, trykkes hånden lett mot bordet, 

og grepet åpner seg igjen. Aktiveringsknappen er festet med borrelås 

og kan enkelt plasseres på hånd eller underarm.

Hvorfor Active Power Assist Glove? 

- Den gir et funksjonelt grep for de med liten eller ingen funksjon 

i hånden

- Personer kan bli selvhjulpne i daglige situasjoner og ADL-

aktiviteter 

- Den kan brukes til opptrening/rehabilitering 

(fleksjon/ekstensjon)

Hansken kan vaskes ved 30 grader celsius. Hansken kan åpnes og tas 

enkelt på ved hjelp av en glidelås på håndryggen.

*Active Power Assist Glove fås i en kombinasjonsmodell. Denne 

passer spesielt godt for de som har problemer både med å gripe, 

holde og slippe en gjenstand (glass, blyant, tannbørste etc.)

Hjelpemiddeldatabasen:
Lev.art.nr 1800-1 – Active Power Assist Glove Flexion
Lev.art.nr 1800-2 – Active Power Assist Glove Extension
Lev.art.nr 1800-3 – Active Power Assist Glove Extension & Flexion
Lev.art.nr 1800-6 – Active Power Assist Junior

ADRESSE - Breimsveien 2, 6823, Sandane
TELEFON - +47 915 79 376 / 950 79 618 
E-POST- post@hjelpemiddelpartner.no
NETTADRESSE - www.hjelpemiddelpartner.no

- Innovative løsninger og velferdsteknologi

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
Hms.nr. 236375 – Active Power Assist Glove Flexion
Hms.nr. 253586 – Active Power Assist Glove Extension & Flexion

(Se størrelsesguide for hansker på vår nettside 
www.hjelpemiddelpartner.no)

mailto:post@hjelpemiddelpartner.no
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ACTIVE ERGOBAUM 

Active ErgoBaum – For aktive voksne og barn med kroniske 

plager

Active Ergobaum 7G er en ny generasjon krykker som skiller seg fra 

alt du har sett av krykker tidligere. Her får du mange praktiske 

funksjoner som du ikke finner i tradisjonelle krykker. Krykkene har 

innebygde fjæringer i håndtaket som demper små slag og støt som 

forplanter seg i kroppen. Disse er ofte skadelige og smertefulle for de 

med plager i arm, skulder eller håndledd. 

Krykkene leveres standard med: 

- Kraftige LED-lys som gjør det mulig å se hvor man setter 

krykkene i mørket og reflekser på flere steder. Dette forebygger 

farefulle situasjoner og fall

- Sammenleggingsfunksjon - hurtigkobling for å ta de med seg på 

reise og i bagasje

- Støttestropp forhindrer at du mister krykkene og faller

- Vinkeljusterbart håndtak for å redusere belastning på håndledd 

- Kneplattform for å hvile deg når du går over lange avstander

- Innebygget fjæring i selve krykkefoten, samt antiskli-gummi gir 

ett optimalt grep på ujevnt underlag

Active Ergobaum 7G er avanserte krykker designet for komfort og 

bevegelighet. Den patenterte doppskoen er leddet og gir en effektiv 

fjæring og friksjon mot underlaget. Man får også lettere doppsko for 

de som ønsker en lettvekts krykke. 

Hvorfor Active Ergobaum 7G? 

- Krykkene er sammenleggbare og enkle å ta med seg i bil eller på fly

- Krykkene gir mindre belastning på ledd i hender, armer og skulder. 

Dette gjør at man kan være mer aktiv

- Krykkene har lys, stropp og ekstra polstring for økt komfort og 

trygghet
Hjelpemiddeldatabasen:

Active ErgoBaum 7G:
Lev-artnr.1001-3 –Sort
Lev-artnr.1001-4 7G LW (Lettvektskrykke)

Active ErgoBaum Junior:
Lev-art.nr. 1002-3 –Sort

Tilbehør
Lev-art.nr. 1001-100 X-treme Terrain Winter Cap
(doppsko integrert pigg, par)
Lev Art.nr. 1001-101 Ultralite Cap (doppsko lettvekt, par)

ADRESSE - Breimsveien 2, 6823, Sandane
TELEFON - +47 915 79 376 / 950 79 618 
E-POST- post@hjelpemiddelpartner.no
NETTADRESSE - www.hjelpemiddelpartner.no

- Innovative løsninger og velferdsteknologi

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
Hms.nr. 234446
Hms.nr. 236819 (Lettvektskrykke)
Hms.nr. 239934 (juniorkrykke)

mailto:post@hjelpemiddelpartner.no
http://www.hjelpemiddelpartner.no/


ACTIVE ERGOBAUM DUAL

Active ErgoBaum Dual – Avlastning for armer og skuldrer 

Active Ergobaum Dual er en avansert krykke designet for komfort og 

bevegelighet. Krykken består av tre støtdempende systemer. Ett 

støtdempende system er plassert i underarmstøtten, og består av fem 

individuelle støtdempere som forhindrer komprimering av 

underarmene. Det andre støtdempersystemet er plassert i krykkens 

grep, og det tredje støtdempersystemet er plassert i spissen av selve 

krykken.

Til sammen gir de tre støtdempende systemene den mest komfortable 

og avanserte axillarkrykken i verden.

Den patenterte doppskoen er leddet og gir en effektiv fjæring og 

friksjon mot underlaget. Man får også lettere doppsko for de som 

ønsker en lettvektskrykke. 

Sammenleggbare

Active Ergobaum Dual kan enkelt legges sammen når den ikke er i 

bruk. Dette gjør at den er enkel å ta med seg i bil og på reise.

Ergobaum Dual eller Active Ergobaum 7G?

Active Ergobaum Dual inneholder de samme funksjonene som Active 

Ergobaum 7G. Den største forskjellen er at Active Ergobaum Dual har 

hovedstøtten i både underarm og overarm, mens Active Ergobaum 7G 

er en ren underarmskrykke. Active Ergobaum 7G inneholder to 

forskjellige støtdempersystemer, mens Active Ergobaum Dual har tre 

forskjellige støtdempersystemer (ett ekstra system for 

underarmsstøtten til krykken). Brukere med store smerter i hånd og 

håndledd bør velge Active Ergobaum Dual.

Hjelpemiddeldatabasen:
Lev-artnr. 1003

Tilbehør
Lev-art.nr. 1001-100 X-treme Terrain Winter Cap
(doppsko integrert pigg, par)
Lev Art.nr. 1001-101 Ultralite Cap (doppsko lettvekt, par)

ADRESSE - Breimsveien 2, 6823, Sandane
TELEFON - +47 915 79 376 / 950 79 618 
E-POST- post@hjelpemiddelpartner.no
NETTADRESSE - www.hjelpemiddelpartner.no

- Innovative løsninger og velferdsteknologi

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
Hms.nr. 239791

mailto:post@hjelpemiddelpartner.no
http://www.hjelpemiddelpartner.no/


ACTIVE SUPPORT BACKUP
Active Support Backup – Forebygger feilstillinger og 

muliggjør aktivitet

Barn og voksne med redusert funksjonsevne etter skade eller sykdom 

kan ha utfordringer med feilstillinger (f.eks. CP, ALS, MS og 

hjerneslag). Active Support Backup er utviklet for de som har nedsatt 

mulighet for å bevege seg selv og er i fare for å utvikle feilstillinger. 

Det er ofte enklest å posisjonere personer liggende. Denne stillingen 

tilbringer man også flest timer i. Active Support Backup gir en 

behagelig posisjonering for både barn, unge voksne og andre som er i 

faresonen for å utvikle feilstillinger. Personer som har utfordringer 

med å sitte oppreist vil ha god effekt av Active Support Backup, siden 

puten bidrar til å stabilisere både bekken og truncus. 

Økt livskvalitet og bedre forutsetning for aktivitet

Arbeider man med posisjonering over tid er sjansen for å utvikle 

feilstillinger mindre, og muligheten for aktivitet øker. En slik 

tilnærming vil kunne gi personen som bruker puten bedre 

forutsetning for aktivitetsutførelse, mindre smerter og bedre søvn. For 

mange kan det også redusere behovet for hjelpemidler på sikt. 

Active Support Backup -24 timers posisjonering

Active Support Backup kan inngå i et 24-timers posisjoneringsprogram 

med utgangspunkt i liggende og sittende stilling. For å gi best mulig 

støtte er det viktig at man får støtten tett på kroppen og vekten jevnt 

fordelt. Dette kan være vanskelig å oppnå gjennom standardiserte 

produkter. Derfor blir Active Support Backup sydd etter personlige 

mål. 

Enkel og brukervennlig

Enten man sitter eller ligger i puten, vil den stabile symmetriske 

stillingen i Active Support opprettholdes av personens egenvekt. 

Puten er lett og enkel å ta med seg fra sted til sted, og kan brukes i 

de fleste senger, madrasser, stoler og seter. Puten er svært enkel å 

rengjøre.

Hjelpemiddeldatabasen:
Lev-artnr. 2600

ADRESSE - Breimsveien 2, 6823, Sandane
TELEFON - +47 915 79 376 / 950 79 618 
E-POST- post@hjelpemiddelpartner.no
NETTADRESSE - www.hjelpemiddelpartner.no

- Innovative løsninger og velferdsteknologi

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
Hms.nr. 213259

mailto:post@hjelpemiddelpartner.no
http://www.hjelpemiddelpartner.no/


ACTIVE HANDPAD

Active Handpad – Forebygger feilstillinger og muliggjør 

aktivitet

Spesielt utviklet for rullestoler

Active Handpad er en lett og kompakt pute som er spesielt utviklet for 

å passe i smale seter. 

Active Handpad er tilgjengelig i tre bredder for å passe de fleste 

rullestoler: 40, 45 og 50 cm. Puten er lett og bærbar med en 

stropp/håndtak slik at man kan henge puten på rullestolen. 

Active Handpad er designet for både barn og voksne som sitter i 

rullestol og skal bruke armene aktivt i hverdagen. Mange som sitter i 

rullestol vil være ekstra eksponert for belastning i nakke, skulder og 

armer. Active Handpad er spesielt utviklet for å forebygge slitasje og 

smerter i skuldrer, nakke og armer. 

Praktisk informasjon 

Puten er laget av et mykt stoff av høy kvalitet med teflonoverflate. 

Dette gjør puten lett å rengjøre og fjerne flekker fra. Trekket kan lett 

tas av og vaskes på 30 grader finvask.

Selve innholdet i puten består av små polystyrenperler. Disse gir en 

solid støtte, samtidig som de tilpasser seg kroppen. For å få den 

perfekte støtten kan det være nødvendig å ta noen av perlene ut. 

Historien bak BARA-putene

I 2002 oppsto ideen om de første putene i serien. På den tiden hadde 

en nær slektning til den islandske ergoterapeuten Bjargey

Ingòlfsdòttir fått ALS sykdom, og puten ble spesielt designet for ham 

som armstøtte i rullestolen. 

Puten viste seg å være så god at det ble satt i gang videreutvikling av 

puten i samarbeid med både brukere og helsepersonell. Bokstavelig 

talt har man høstet fruktene av dette arbeidet og resultatet ble Active 

Support – The Apple og Active Support – The Pear (og Active 

Handpad).
Hjelpemiddeldatabasen:
Lev-artnr. 1900-1 – Active handpad, Bredde 40 cm, Grå
Lev-artnr. 1900-2 – Active handpad, Bredde 45 cm, Grå
Lev-artnr. 1900-3 – Active handpad, Bredde 50 cm Grå

ADRESSE - Breimsveien 2, 6823, Sandane
TELEFON - +47 915 79 376 / 950 79 618 
E-POST- post@hjelpemiddelpartner.no
NETTADRESSE - www.hjelpemiddelpartner.no

- Innovative løsninger og velferdsteknologi

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
Hms.nr. 239419

mailto:post@hjelpemiddelpartner.no
http://www.hjelpemiddelpartner.no/


ACTIVE THE PEAR

The Pear – Forebygger feilstillinger og muliggjør aktivitet

Denne innovative puten passer spesielt bra til både barn og voksne 

som sitter i rullestol, eller de som sitter store deler av dagen i en 

løftestol eller sofa. 

Våre posisjoneringsputer kan bidra til at brukere med nedsatt 

muskelkraft, smerter eller bevegelsesvansker kan få bruke hendene 

sine i daglige aktiviteter. Putene er utviklet for å gi både støtte, 

stabilitet og forebygge feilstillinger for de som sitter eller ligger store 

deler av dagen.

Active Support -The Pear kan på mange områder erstatte et bord, 

siden puten har en stor understøttelsesflate. Med en stor flate foran 

seg er det mulig å bruke puten funksjonelt når man for eksempel 

betjener en datamaskin, leser en bok eller holder/ammer et barn.

Puten motvirker spenninger i nakke, skuldrer og armer ved å løfte 

vekten bort fra skuldrene når man sitter. 

Historien bak BARA-putene

I 2002 oppsto ideen om de første putene i serien. På den tiden hadde 

en nær slektning til den islandske ergoterapeuten Bjargey

Ingòlfsdòttir fått ALS sykdom, og puten ble spesielt designet for ham 

som armstøtte i rullestolen. 

Puten viste seg å være så god at det ble satt i gang videreutvikling av 

puten i samarbeid med både brukere og helsepersonell. Bokstavelig 

talt har man høstet fruktene av dette arbeidet og resultatet ble Active 

Support-The Apple og Active Support -The Pear (og Active Handpad).

Hjelpemiddeldatabasen:
Lev-artnr. 1902 (Grå)

ADRESSE - Breimsveien 2, 6823, Sandane
TELEFON - +47 915 79 376 / 950 79 618 
E-POST- post@hjelpemiddelpartner.no
NETTADRESSE - www.hjelpemiddelpartner.no

- Innovative løsninger og velferdsteknologi

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
Hms.nr. 239419

mailto:post@hjelpemiddelpartner.no
http://www.hjelpemiddelpartner.no/


ACTIVE THE APPLE

The Apple – Forebygger feilstillinger og muliggjør aktivitet

Denne puten er mindre enn The Pear, og har som hovedoppgave å gi 

støtte til armene. Puten passer godt for både barn og voksne i 

rullestol, eller andre som sitter store deler av dagen og trenger ekstra 

avlastning for skuldrer og nakke. 

Puten motvirker spenninger i nakke, skuldrer og armer ved å løfte 

vekten bort fra skuldrene. 

Puten gjør det mulig for flere å utføre daglige aktiviteter som for 

eksempel å betjene data, gjøre håndarbeid, lese en bok eller holde et 

barn.  

Historien bak BARA-putene

I 2002 oppsto ideen om de første putene i serien. På den tiden 

hadde en nær slektning til den islandske ergoterapeuten Bjargey

Ingòlfsdòttir fått ALS sykdom, og puten ble spesielt designet for ham 

som armstøtte i rullestolen. 

Puten viste seg å være så god at det ble satt i gang videreutvikling av 

puten i samarbeid med både brukere og helsepersonell. Bokstavelig 

talt har man høstet fruktene av dette arbeidet og resultatet ble Active 

Support-The Apple og Active Support -The Pear (og Active Handpad).

Hjelpemiddeldatabasen:
Lev-artnr. 1901 (Rød)

ADRESSE - Breimsveien 2, 6823, Sandane
TELEFON - +47 915 79 376 / 950 79 618 
E-POST- post@hjelpemiddelpartner.no
NETTADRESSE - www.hjelpemiddelpartner.no

- Innovative løsninger og velferdsteknologi

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
Hms.nr. 237622

mailto:post@hjelpemiddelpartner.no
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HJELP, - JEG TRENGER HJELPEMIDLER

De fleste av oss trenger hjelpemidler på ett eller annet tidspunkt i livet. Men hvor skal man begynne å lete om du selv eller andre 

trenger hjelpemidler?

Hjemmeboende og trenger hjelpemidler for å klare deg selv?

Du må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke NAV Hjelpemiddelsentral om hjelpemidler. 

Har du et kortvarig eller midlertidig behov er det kommunen du skal kontakte

Alle som har langvarig behov for hjelpemidler, har rett til å søke. Hvis du er usikker på hva du trenger, er det best å søke råd hos 

noen som kan hjelpe deg. Det anbefales at du tar kontakt med helsetjenesten i kommunen du bor. De har god erfaring med å 

utrede behov og å søke, og vil også kunne følge deg opp hvis du ønsker det (kilde www.nav.no).

Som oftest er det en ergoterapeut, fysioterapeut eller en hjelpemiddelansvarlig i kommunen. De kan veilede deg i forhold til valg av 

hjelpemidler og en eventuell søknad. Ofte finner du informasjon om dem på kommunens hjemmesider.

Institusjon og trenger hjelpemidler?

I institusjoner vil kommunen være ansvarlig for de fleste hjelpemidler som er nødvendig for å kunne yte den pleie og forpleining som 

normalt ytes. Dette gjelder også der behovet har en varighet på over 2 år. Det vil si at utstyr som brukes i behandling, trening og 

oppøving av funksjoner, eller i den forpleining og service som helseinstitusjonen normalt bør yte ovenfor den enkelte, er ordinært 

institusjonsutstyr. Dette gjelder også hjelpemidler som kan brukes av flere beboere i institusjonen og som ikke er individuelt tilpasset 

og til personlig bruk. Møblement med hjelpefunksjoner må anses å være en del av institusjonens møblering. Utgiftene til dette

forutsettes dekket over institusjonens driftsbudsjett. 

Folketrygden har imidlertid ansvar for hjelpemidler til personlig bruk for et mer permanent behov, for eksempel rullestol, 

ganghjelpemidler, kommunikasjonshjelpemidler, kognitive hjelpemidler, syns og hørselshjelpemidler til personlig bruk. 

Institusjon må her ikke forveksles med begrepet omsorgsbolig.

Bruker som er bosatt i omsorgsbolig anses som hjemmeboende og vil ha rett til hjelpemidler i sin bolig etter folketrygdlovens

bestemmelser som andre hjemmeboende. En hjemmeboende som flytter til institusjon, må tilbakelevere utlånte hjelpemidler som 

faller inn under institusjonens ansvar. Avlastningsbolig er kommunenes ansvar. NAV dekker ingen typer hjelpemidler til avlastnings-

bolig (kilde www.nav.no).

På våre nettsider kan dere se et utvalg av hjelpemidler som kan søkes på gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. 

En komplett oversikt over alle hjelpemidler i Norge finner du på www.hjelpemiddeldatabasen.no

Har du andre spørsmål eller lurer på noe? Kontakt oss gjerne på post@hjelpemiddelpartner.no

ADRESSE - Breimsveien 2, 6823, Sandane

TELEFON - +47 915 79 376 / 950 79 618 

E-POST- post@hjelpemiddelpartner.no

NETTADRESSE - www.hjelpemiddelpartner.no

https://www.hjelpemiddelpartner.no/hjelpemiddel/velferdsteknologi-og-hjelpemidler/
http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/
mailto:post@hjelpemiddelpartner.no
mailto:post@hjelpemiddelpartner.no
http://www.hjelpemiddelpartner.no/


KJØPE HJELPEMIDLER PRIVAT?

Det finnes en rekke leverandører av hjelpemidler på nett. 

Det kan være fornuftig å sjekke om dette er en norsk leverandør, slik at du får den hjelpen du trenger om noe skulle oppstå. 

Ofte sitter hjelpemiddelkontaktene, samt ergoterapeuter og fysioterapeuter i kommunen med informasjon som kan være til stor hjelp.

Noen enkle hjelpemidler kan man også kjøpe selv i ulike nettbutikker (men husk å være kritisk, spesielt til utenlandske aktører).

I vår velferdsbutikk kan man blant annet kjøpe disse produktene: 

ADRESSE - Breimsveien 2, 6823, Sandane

TELEFON - +47 915 79 376 / 950 79 618 

E-POST- post@hjelpemiddelpartner.no

NETTADRESSE - www.hjelpemiddelpartner.no

Gripehjelpemidler / Grepsballer Løftestol / Active EasyRiser

Fallforebygging / Antiglid sprayNakke og rygg  / The Snake

mailto:post@hjelpemiddelpartner.no
http://www.hjelpemiddelpartner.no/


ADRESSE - Breimsveien 2, 6823, Sandane

TELEFON - +47 915 79 376 / 950 79 618 

E-POST- post@hjelpemiddelpartner.no

NETTADRESSE - www.hjelpemiddelpartner.no

Følg oss på facebook for flere nyheter! 

Ønsker du hjelpemidler med kort leveringstid?

I vår nettbutikk kan du trygt handle hjelpemidler som 

er håndplukket av fagpersonell.

• Rask levering

• Full returrett inntil 14 dager

• Kan bli levert helt hjem på døren

mailto:post@hjelpemiddelpartner.no
http://www.hjelpemiddelpartner.no/

