
Trappeassistent

- Hjelper deg å gå trappa selv



Støtte til daglig trening
Synes du det er viktig å holde seg i aktivitet i hjemmet? For deg 
som har trapp i hjemmet, er det en fantastisk og lett tilgjengelig 
mulighet for aktivitet. Problemet er bare at mange får vansker 
med å gå i trapp, og at å falle i trapp er farlig - hvert år må 
30.000 nordmenn få medisinsk hjelp som følge av fall i trapp.

Å holde kroppen sterk og frisk er viktig for å kunne leve 
uavhengig av hjelp. For mange er faktisk trappa i hjemmet en 
av de beste treningsmuligheten man har i det daglige. AssiStep 
er en “rullator i trapp” som gir deg en ekstra støtte og trygghet 
når du går trappa selv. Den består av et håndtak som du skyver 
foran deg på vei opp og ned trappa, og som låser seg om du 
kommer i ubalanse. Håndtaket er koblet til et spesialutformet 
gelender som installeres langs trappa.

AssiStep er det første ganghjelpemiddelet i 
trapp, som hjelper brukere med å få holde seg 
trygg, og samtidig få treningen av å gå i trapp.

Å gå i trapp er noe av det første som blir van-
skelig i hjemmet. Og når trappa blir vanskelig, er 
det vanlig å få brukeren til å slutte å bruke trap-
pa og slutte å få daglig trappetrening.

%

For mennesker med redusert gangfunksjon, 
er det å gå trapp er en av de mest effektive 
treningsformene man kan få i eget hjem.

!





Å kunne gå 
i trapp gir 
god daglig 
trening, og 
er viktig 
for å leve 
det livet du 
selv ønsker





Mange får hjelp til å flytte unna hjemmet eller slutte å bruke trappa 
når den blir vanskelig. AssiStep er laget for deg som synes det er 
viktig å kunne bo hjemme som før, og heller vil fortsette å bruke 
trappa. Det er en passiv støtte som hjelper deg å holde deg sprek og 
sterk gjennom å gå trappar. 
Å bruke AssiStep kan være en idé for deg som bruker 
ganghjelpemidler som krykker, stokk eller rullator på flatmark, eller 
som føler deg litt ustø eller usikker når du går i trapp. 
- Så kan du fortsette å bruke hjemmet ditt som før!

Håndtaket er ergonomisk utformet med to høyder - 
slik at det har riktig høyde både på tur opp og ned 
trappen. 

Enkel, aktiv norsk design

Lær mer
Hvis du vil lære mer om AssiStep eller se video av produktet, gå inn 
på www.assistep.no. For konkret informasjon om tilgjengelighet og 
pris, kontakt oss på e-post post@assistep.no eller ring 40 86 31 98. 
Du kan også kontakte ergoterapeuttjenesten i kommunen din.

Gelenderet er modulbasert, noe som gjør det enkelt 
å installere i mange ulike typer trapper. AssiStep 
fungerer både i rette trapper og trapper med sving.

AssiStep er utviklet i samarbeid med NTNU, fysio- 
og ergoterapeuter i Trondheim kommune, Norges 
Parkinsonforbund og Minoko Design.



HMS-art.nr Lev.art.nr Reservedel

212989 10101 Skinne rekkverk 1m rett 0 grader

212990 10102 Skinne rekkverk topp buet 33 grader

212991 10103 Skinne rekkverk bunn buet 33 grader

212992 10104 Skinne rekkverk sving 90 grader

212993 10105 Endestykke rekkverk AssiStep

212994 10402 Bakplate rekkverk AssiStep 1m lys furu

Artikkelnummer
HMS-art.nr Lev.art.nr Produktnavn (komplett produkt)

212 988 10 201 AssiStep Standard komplett håndtak 
m/rullemodul



KONTAKT
WWW.ASSISTEP.NO
POST@ASSISTEP.NO
999 057 926

POSTADRESSE:
ASSITECH AS
C/O DIGS AS
OLAV TRYGGVASONS GATE 30
7011 TRONDHEIM 

BESØKSADRESSE:
DIGS AS
OLAV TRYGGVASONS GATE 30
7011 TRONDHEIM

Halvor Wold,
Daglig leder
halvor@assistep.no
(+47) 99 56 01 30

Ingrid Lonar
Teknisk sjef
ingrid@assistep.no
(+47) 98 03 80 21

Eirik Medbø
Markedssjef
eirik@assistep.no
(+47) 40 86 31 98

HVEM ER VI?

Vi hjelper mennesker med å 
holde seg aktiv og uavhengig“


