
 

 

 

Manuxa – Den Stærke Hånd 

Manuxa er udviklet til per-

soner ramt af gigt, men an-

dre med nedsat gribekraft i 

højre hånd kan også have 

glæde af udstyret. Manuxa 

forstærker håndens greb og 

hjælper brugeren med at 

holde ting fast, mens der 

arbejdes med dem.  

Udstyret er elektromekanisk og batteridrevet og er designet til hverdagens 

opgaver, f.eks. at skære brød, åbne vanskelige emballager vha. et pincetgreb, 

bære indkøbsposer, støvsuge, røre i gryderne og andre daglige aktiviteter 

uden at blive udtrættet. Manuxa skåner også brugeren for unødige smerter 

ved arbejdet. 

Manuxa består af en kombination af en griber, en motorenhed og en hand-

ske/ortose. Der medfølger også en batterilader. Motorenheden sidder ved 

brug placeret i en lomme på undersiden af ortosen, og gribearmen er monte-

ret på motorenheden i center af hullet i ortosen via en bajonetkobling. Det er 

nemt at montere den med et let tryk med to fingre på ortosens plastring. 

Griberen har en ”åbning” på hele 85 mm og er elektronisk styret. Den er nem 

at håndtere for brugeren til dagligdagens mange gribeopgaver. 

 

 



 

 

 

 

Teknikken i Manuxa er logisk med kun to knapper til hhv. at åbne og lukke 

griberen. Betjeningen er berøringsfølsom, og de to knapper/berøringsflader 

er placeret lige ved fingerspidserne. Bedst er det at benytte pege- eller lange-

finger til betjening. Griberen tages af eller ”parkeres” op langs armen, når 

den ikke er i brug. 

 

FAKTA: 

• Giver gribekraften tilbage til personer ramt af gigt m.v.  

• Fås pt. til højre hånd 

• Grebsstyrke: Fra 10-70 Newton 

• Valg mellem 4 størrelser ortoser (S, M, L og XL) 

• Valg mellem 3 str. greb (S, M og L)  

• Ortosen kan evt. tilpasses individuelt mod tillæg 

• Max. greb: 85 mm i åben position (kan f.eks. gribe om 2-liters flasker) 

• Tåler temperatur på op til 80 gr. Celsius, ellers skal grydelapper be-

nyttes 

• Samlet vægt:  350 g 

• Vask: Ortosen vaskes ved 30 gr. Celsius 

• Batteriet holder ca. en dag på fuld opladning 

• Opladningstid:  90 min. 

• Er næsten lydløs ved brug. 

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 

 


