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‘‘

Etter jeg fikk AssiStep så gruer jeg
meg ikke lengre til å gå i trappa
- Oddbjørn (68), brukt AssiStep siden 2016

Hold deg aktiv og
selvstendig
For mange kan trappa bli en utfordring og barriere i
hverdagen, men trappa er også et effektivt verktøy for å
fortsette å holde seg fysisk aktiv og i bevegelse.
Konsekvensen av et fall i trappa kan være svært høy,
derfor vegrer mange seg med å gå trappa, spesielt når
de er alene. Hvert år må 30.000 nordmenn få medisinsk
hjelp som følge av fall i trapp.
AssiStep er et mekanisk produkt, uten bruk av elektrisitet,
som består av en håndlist og et håndtak som flyttes
langs håndlisten. Om du blir svimmel eller beina blir
ustabile, står håndtaket der for å gi deg støtte til du er klar
for neste trinn. AssiStep gir deg den lille ekstra støtten og
tryggheten du trenger for å fortsette å gå trappen selv.

Hva synes de som bruker AssiStep om produktet?
Finn ut ved å gå inn på www.assistep.no/media eller
skann QR koden:

UTVIKLET AV STUDENTER VED
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Ett håndtak;
mange muligheter
AssiStep monteres opp i en høyde som er tilpasset til din
høyde og behov. Håndtaket til AssiStep er ergonomisk
utformet, består av to høyder og kan enkelt kombineres
med håndlisten til AssiStep. Dette gjør at en kan finne
det grepet en er mest komfortabel og trygg med.
Prøv deg fram og finn din favoritt:

1

En hånd:
AssiStep kan benyttes med en hånd, enten
venstre eller høyre, både på vei opp og ned
trappen.

2

Kombinere håndtak og håndlist:
Bruk håndlisten for ekstra støtte og trygghet
når du skal flytte håndtaket foran deg, både
opp og ned trappen.

3

Hold i vertikal del av håndtaket:
På vei ned trappen foretrekker enkelte å holde
i den vertikale delen av håndtaket.

4 år
yngste bruker

98 år

eldste bruker

For store & små
I dag benyttes AssiStep av brukere i alle aldersgrupper
og med ulike funksjonsutfordinger. Dette gjelder for
eksempel eldre, barn, slagrammede, personer med skader,
nevrologiske sykdommer og brukere med langvarige
kreftsykdommer. Felles for dem er at alle trenger litt ekstra
støtte og sikkerhet for å fortsette å gå trappa selv.

‘‘

Det er mange som har utfordringer
med å gå i trapper, og kan ha god nytte
av AssiStep. Det å gå i trapper kan
opprettholde gangfunksjonen og er
god trening.
- Martin Tjugen, sitat Ergoterapeuten 2-2017

AssiStep er prisforhandlet hos NAVs Hjelpemiddelsentral og
vinner i sin post.
Du finner AssiStep i Hjelpemiddeldatabasen under:
Rammeavtaler

Løfteplatformer og hjelpemidler i trapp

Post 17 Støttesystem ved trappegang - fastmontert

Prisforhandlet
hos NAV

AssiStep HMS-nr:

212 988

Bestig Galdhøpiggen

5 ganger med å gå

Effektiv trappetrening
AssiStep benyttes også på institusjoner og
rehabiliteringssentre. Håndtaket til AssiStep kan skyves
bak brukeren, når brukeren trener på å gå trappen på
egenhånd, og vil hindre fall ned trappen. Med AssiStep
kan en starte trappetreningen tidligere og gi fallsikkerhet,
slik at en kan heller fokusere på å veilede brukeren i
trappen.
Trappetrening kan også foregå i eget hjem. Personer
som skal trene seg opp fra ett fall eller skade, kan få mer
aktivitet og trening inn i hverdagen med AssiStep.
AssiStep har bl.a. blitt montert hos mange
slagrammede, slik at de kunne begynne å gå trappen
tidligere og ikke vært avhengig av helsepersonell for å
komme seg rundt i eget hjem.
Det er mulig å prøve AssiStep på alle institusjoner og
rehabiliteringssenter produktet er montert. Hvor du kan
prøve AssiStep, og hvem du skal kontakte, finner du på
nettsiden www.AssiStep.no.

‘‘

Det er som natt og dag, fordi
jeg ikke blir passivisert.
- Guttorm (94), brukt AssiStep siden 2017
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Skann QR koden for å finne ditt
nærmeste utprøvingslokale:

Produktkrav:

Leveres til:

120 kg

Maksimal brukervekt

Rette trapper

L & U - trapper med en/flere repo

60 cm
Minimum bredde

på trappen

L & U - svingtrapper (uten repo)

Passer AssiStep trappen min?

Ekstra funksjonalitet

AssiStep kan enkelt tilpasses de fleste trapper, uansett
vinkel, veggmateriale eller avslutning i topp eller bunn
av trappen. Siden AssiStep bygges sammen av moduler,
som produseres og ligger klart på lager i Norge, er det
rask leveringstid etter en bestilling/søknad er godkjent.

AssiStep er kun til innendørs bruk eller utendørs dersom
det er tak over trappen.

Håndtaket kan enkelt foldes til siden når det ikke er i
bruk. På den måten opptar AssiStep ikke plass i trappen
og er ikke i veien for andre. Dette gjøres ved å trykke
inn den oransje knappen og folde håndtaket oppover
trappen. Håndtaket kan kun foldes oppover av sikkerhetsmessige årsaker.

Nedenfor ser du eksempler på monteringer av AssiStep
og mulige løsninger for flere ulike trappetyper.

Folder du håndtaket tilbake låses det automatisk og er
klar til bruk med en gang.

Det medfølger en vanlig, solid håndlist, og denne
monteres enkelt på veggen i ytterløp av svinger.
Håndlisten bygger ut mindre enn 10 cm fra veggen

og når håndtaket er foldet bygger det kun 18 cm ut. Derfor
kreves det ingen byggemelding eller store inngrep i ditt
hjem for å montere AssiStep.

U - svingtrapp
L - trapp m/repo

U - trapp m/repo

L - svingtrapp

Forlenging i topp:
- m/stolpe
*Etter befaring og godkjenning av pristilbud/endelig godkjenning fra NAV.

105-220 cm

Anbefalt brukerhøyde

Montering innen

2
uker
etter bestilling*

Ønsker du å ha med deg veske eller pose med varer
mellom etasjene kan dette enkelt henges av på AssiStep.
Ved å feste to knagger på AssiStep har du mulighet til å
henge fra deg både på vei opp og ned trappen.
Knaggene er ekstrautstyr og må spesifiseres hvis det skal
monteres på AssiStep.

Mestring • Trygghet • Trivsel

Se og kjøp våre produkter på hepro.no
HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift
som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og
velferdsteknologi av høy kvalitet og ærlig design. Vårt hovedkontor
ligger på Rognan innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig
natur.
Bedriften ble etablert i 1987 og har lang erfaring med utvikling av
produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre
kunder. Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg
selv, delt aktivt i egen hverdag og bo lengre hjemme. Gjennom høy
kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei, skal Hepro
være det naturlige førstevalget for våre kunder.
I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi produkter og
løsninger skreddersydd våre kunders behov for hjelp til mobilitet,
balanse, komfort og hygiene. Målet er å gi trygghet, mestring og
økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter.
Vi engasjerer oss i den enkelte brukeren og strekker oss langt for å
levere produkter tilpasset dine individuelle behov.
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