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KØKKENUDSTYR

Universalsaks
Fiskars universalsaks til både højre- og
venstrehåndede. Saksen åbner selv skæret, så det
kræver minimalt med kræfter at bruge den.
Ergonomisk greb med softtouch-belægning
(skridsikker gummi).
Formål: Gør det nemmere at klippe med saks, da
der kun skal ”klemmes sammen” – saksen åbner
selv skæret igen.
Målgruppe: Alle, der grundet manglende
kræfter/koordineringsevne har svært ved at åbne en
saks, når de skal klippe.
Fordel for bruger: Bruger kan selv klippe med
saks.
Forhandles blandt andre hos: Procare,
www.procare.dk
Saks, Fiskars Softtouch universal, HMI-nummer:
27345

Sysaks
Fiskars sysaks til både højre- og venstrehåndede.
Saksen åbner selv skæret, så det kræver minimalt
med kræfter at bruge den. Ergonomisk greb med
softtouch-belægning (skridsikker gummi).
Formål: Gør det nemmere at klippe med saks, da
der kun skal ”klemmes sammen” – saksen åbner
selv skæret igen.
Målgruppe: Alle, der grundet manglende
kræfter/koordineringsevne har svært ved at åbne en
saks, når de skal klippe.
Fordel for bruger: Bruger kan selv klippe med
saks.
Forhandles blandt andre hos: Procare,
www.procare.dk
Saks, Fiskars Softtouch micro, HMI-nummer: 27342
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Køkken- og urtesaks
En klassisk saks med stort og skridsikkert
gummigreb.
Formål Det fortykkede, skridsikre håndtag ligger
godt i hånden og giver et godt greb om saksen –
selv når den er våd.
Målgruppe: Alle, der oplever problemer med at
holde på en almindelig saks, fordi det er svært at
lukke hånden tæt om grebet – eksempelvis personer
med gigt eller følger efter hjerneblødning/blodprop i
hjernen.
Fordel for bruger: Bruger kan selv anvende saks.
Forhandles blandt andre hos: Procare,
www.procare.dk
Køkken- og urtesaks, Good Grip, HMI-nummer:
62329

Brødsav
Brødsav med ergonomisk greb af skridsikkert gummi
og skær i rustfrit stål.
Formål: Brødsaven er designet til håndens og
håndleddets naturlige vinkling, og dette medfører
mindre belastning af håndled, arme og skuldre.
Grebet er skridsikkert, hvilket giver et sikkert greb.
Målgruppe: Alle, der ved anvendelse af en
almindelig brødkniv oplever gener fra håndled og
skuldre – eksempelvis personer med gigt.
Fordel for bruger: Bruger kan skære brød uden så
store gener fra håndled og skuldre og dermed
lettere deltage i madlavning.
Forhandles blandt andre hos: Procare,
www.procare.dk
Brødsav, Brix – Aergo, HMI-nummer: 27306

Urtekniv
Urtekniv med et tykt håndtag af skridsikkert gummi.
Formål: Det fortykkede, skridsikre håndtag ligger
godt i hånden og giver et godt greb om urtekniven –
selv når den er våd.
Målgruppe: Alle, der oplever problemer med at
holde på en almindelig urtekniv, fordi det er svært
at lukke hånden tæt om grebet – eksempelvis
personer med gigt eller følger efter
hjerneblødning/blodprop i hjernen.
Fordel for bruger: Bruger kan selv anvende
urtekniv og dermed deltage i madlavning.
Forhandles
blandt
andre
hos:
Procare,
www.procare.dk
Urtekniv, Good Grips, HMI-nummer: 25646
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Smørekniv
Smørekniv med et tykt håndtag af skridsikkert
gummi.
Formål: Det fortykkede, skridsikre håndtag ligger
godt i hånden og giver et godt greb om smørekniven
– selv når den er våd.
Målgruppe: Alle, der oplever problemer med at
holde på en almindelig smørekniv, fordi det er svært
at lukke hånden tæt om grebet – eksempelvis
personer med gigt eller følger efter
hjerneblødning/blodprop i hjernen.
Fordel for bruger: Bruger kan selv anvende
smørekniv og dermed deltage i madlavning.
Forhandles
blandt
andre
hos:
Procare,
www.procare.dk
Smørekniv, Good Grips, HMI-nummer: 27307

Kartoffelskræller
Kartoffelskræller med et tykt håndtag af skridsikkert
gummi.
Formål: Det fortykkede, skridsikre håndtag ligger
godt i hånden og giver et godt greb om
kartoffelskrælleren – selv når den er våd.
Målgruppe: Alle, der oplever problemer med at
holde på en almindelig kartoffelskræller, fordi det er
svært at lukke hånden tæt om grebet – eksempelvis
personer med gigt eller følger efter
hjerneblødning/blodprop i hjernen.
Fordel for bruger: Bruger kan selv anvende
kartoffelskræller og dermed deltage i madlavning.
Forhandles
blandt
andre
hos:
Procare,
www.procare.dk
Kartoffelskræller, Good Grips, HMI-nummer: 25645

Kartoffelskræller/Y-skræller
Kartoffelskræller med et tykt håndtag af skridsikkert
gummi.
Formål: Det fortykkede, skridsikre håndtag ligger
godt i hånden og giver et godt greb om
kartoffelskrælleren – selv når den er våd.
Målgruppe: Alle, der oplever problemer med at
holde på en almindelig kartoffelskræller, fordi det er
svært at lukke hånden tæt om grebet – eksempelvis
personer med gigt eller følger efter
hjerneblødning/blodprop i hjernen.
Fordel for bruger: Bruger kan selv anvende
kartoffelskræller og dermed deltage i madlavning.
Forhandles
blandt
andre
hos:
Procare,
www.procare.dk
Kartoffelskræller/Y-skræller, Good Grips, HMInummer: 26269
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Kartoffelskræller
Kartoffelskrælleren har sugekopper, så den kan
monteres på et glat underlag, f. eks. vasken.
Formål: Når kartoffelskrælleren monteres på
eksempelvis vasken, føres kartoflerne blot over
skæret. Kartoffelskrælleren kan derfor
enhåndsbetjenes.
Målgruppe: Alle, der oplever problemer med at
holde på en almindelig kartoffelskræller, fordi det er
svært at lukke hånden tæt om grebet – eksempelvis
personer med gigt eller følger efter
hjerneblødning/blodprop i hjernen.
Fordel for bruger: Bruger kan selv anvende
kartoffelskræller og dermed deltage i madlavning.
Forhandles
blandt
andre
hos:
Seniorshop,
www.seniorshop.dk
Kartoffelskræller med sugekop, HMI-nummer: 27382
Grøntsags- og kartoffelskræller
Enhåndsbetjent grøntsags- og kartoffelskræller, der
sidder på hånden med en bøjle, der kan tilpasses de
fleste hænder.
Formål: Fastgørelsen til hånden giver et godt greb
og gør kartoffelskrælleren lettere at betjene.
Målgruppe: Alle, der oplever problemer med at
holde på en almindelig kartoffelskræller, fordi det er
svært at lukke hånden tæt om grebet – eksempelvis
personer med gigt eller følger efter
hjerneblødning/blodprop i hjernen.
Fordel for bruger: Bruger kan selv anvende
kartoffelskræller og dermed deltage i madlavning.
Forhandles blandt andre hos: Danish CARE Supply,
www.danishcaresupply.dk
Grøntsags- og kartoffelskræller med håndbøjle, HMInummer: 48156

Ostehøvl
Ostehøvl med et tykt håndtag af skridsikkert gummi.
Formål: Det fortykkede, skridsikre håndtag ligger
godt i hånden og giver et godt greb om ostehøvlen.
Målgruppe: Alle, der oplever problemer med at
holde på en almindelig ostehøvl, fordi det er sv ært
at lukke hånden tæt om grebet – eksempelvis
personer med gigt eller følger efter
hjerneblødning/blodprop i hjernen.
Fordel for bruger: Bruger kan selv anvende
ostehøvl og dermed deltage i madlavning.
Forhandles
blandt
andre
hos:
Procare,
www.procare.dk
Ostehøvl, Good Grip, HMI-nummer: 26461
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Palet
Palet med et tykt håndtag af skridsikkert gummi.
Formål: Det fortykkede, skridsikre håndtag ligger
godt i hånden og giver et godt greb om paletten –
selv når den er våd.
Målgruppe: Alle, der oplever problemer med at
holde på en almindelig palet, fordi det er svært at
lukke hånden tæt om grebet – eksempelvis personer
med gigt eller følger efter hjerneblødning/blodprop i
hjernen.
Fordel for bruger: Bruger kan selv anvende palet
og dermed deltage i madlavning.
Forhandles
blandt
andre
hos:
www.procare.dk
Palet, Good Grips, HMI-nummer: 27169

Procare,

Piskeris
Piskeris med et tykt håndtag af skridsikkert gummi.
Formål: Det fortykkede, skridsikre håndtag ligger
godt i hånden og giver et godt greb om piskeriset –
selv når den er våd.
Målgruppe: Alle, der oplever problemer med at
holde på et almindeligt piskeris, fordi det er svært at
lukke hånden tæt om grebet – eksempelvis personer
med gigt eller følger efter hjerneblødning/blodprop i
hjernen.
Fordel for bruger: Bruger kan selv anvende
piskeris og dermed deltage i madlavning.
Forhandles
blandt
andre
hos:
www.procare.dk
Piskeris, Good Grip, HMI-nummer: 27454

Procare,

Hvidløgspresser
Hvidløgspresseren har et kraftigt håndtag af
skridsikkert gummi.
Formål: Det fortykkede, skridsikre håndtag ligger
godt i hånden og giver et godt greb om
hvidløgspresseren – selv når den er våd.
Målgruppe: Alle, der oplever problemer med at
holde på en almindelig hvidløgspresser, fordi det er
svært at lukke hånden tæt om grebet – eksempelvis
personer med gigt eller følger efter
hjerneblødning/blodprop i hjernen.
Fordel for bruger: Bruger kan selv anvende
hvidløgspresser og dermed deltage i madlavning.
Forhandles
blandt
andre
hos:
Procare,
www.procare.dk
Hvidløgspresser, Good Grip, HMI-nummer: 27311
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Låg-åbner til skruelåg
Låg-åbner med ergonomisk, skridsikkert greb. Til
skruelåg med en diameter på 1 cm – 7 cm.
Formål: Det fortykkede, skridsikre håndtag ligger
godt i hånden og giver et godt greb om låg-åbneren,
hvilket gør det nemmere at få genstridige skruelåg
op.
Målgruppe: Alle, der oplever problemer med at få
åbnet skruelåg.
Fordel for bruger: Bruger kan nemmere åbne
emballage med skruelåg.
Forhandles blandt andre hos: Procare,
www.procare.dk
Lågåbner, Good Grips, HMI-nummer: 26437

Låg-åbner, JarKey
Låg-åbner til at tage vakuum-trykket af skruelåg.
Formål: Med et let løft af låg-åbneren fjernes
vakuum-trykket, og låget bliver nemt at skrue af.
Målgruppe: Alle, der finder det svært at få
skruelåget af et glas den første gang.
Fordel for bruger: Bruger kan nemmere åbne
skruelåg.
Forhandles blandt andre hos: Procare,
www.procare.dk
Lågåbner, JarKey, HMI-nummer: 21634

Låg-åbner til skruelåg, SpinOff
Låg-åbner til åbning af diverse mindre skruelåg,
eksempelvis på sodavand.
Formål: Den ovale form gør det nemt at få et godt
greb på låg-åbneren.
Målgruppe: Alle, der har svært ved at få skruelåget
af eksempelvis sodavand.
Fordel for bruger: Bruger kan nemmere åbne
skruelåg.
Forhandles blandt andre hos: Procare,
www.procare.dk
Lågåbner, SpinOff, HMI-nummer: 30132
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Kartonåbner
Kartonåbner til at åbne mælke- og juicekartoner
med.
Formål: Kartonåbneren bruges til at ”dele” kartontoppen med, hvorefter den lille ”tand” kan trække
kartonen åben.
Målgruppe: Alle, der har svært ved at åbne mælkeog juicekartoner.
Fordel for bruger: Bruger kan selv åbne mælkeog juicekartoner.
Forhandles blandt andre hos: Procare,
www.procare.dk
Kartonåbner, TipTop, HMI-nummer: 48288

Ring-dåseåbner
Åbner nemt dåser med ring-åbner (eksempelvis
flåede tomater, dåsesodavand)
Formål: Kræver få kræfter at bruge og giver god
kontrol, så man undgår at dåsens indhold sprøjter
ud.
Målgruppe: Alle, der har svært ved at åbne dåser
med ring.
Fordel for bruger: Bruger kan selv åbne dåser.
Forhandles blandt andre hos: Procare,
www.procare.dk
Ring-dåseåbner, J-popper, HMI-nummer: 21635

Mælkekarton-holder
Mælkekarton-holder, der giver et ekstra greb på
mælkekartonen. Er nem at montere.
Formål: Giver et godt og sikkert greb på
mælkekartoner, og gør det nemt at hælde fra
kartonen.
Målgruppe: Personer, der har svært ved at holde
om/løfte en mælkekarton.
Fordel for bruger: Bruger kan selv løfte
mælkekarton.
Forhandles blandt andre hos: Procare,
www.procare.dk
Mælkekarton-holder, Snuppert, HMI-nummer:
71493
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Smørebrikker
Skridsikre smørebrikker med gribekanter på to
sider.
Formål: Gribekanterne holder brødet på plads, når
det smøres, hvilket gør det muligt at smøre brødet
med kun én hånd.
Målgruppe: Personer, der har svært ved at holde
brødet fast, når de skal smøre en mad, eksempelvis
grundet nedsat funktion i den ene arm som følge af
hjerneblødning/blodprop i hjernen.
Fordel for bruger: Bruger selv smøre sig en mad.
Forhandles blandt andre hos: Gloria Mundi Care,
www.gloriamundicare.com
Smørebrikker i rustfrit stål med kanter, HMInummer: 64122

Sovseomrører
Håndfri sovseomrører med tre hastigheder.
Formål: Rører sovse, supper m.v. automatisk.
Målgruppe: Personer, der har svært ved at stå og
røre i en gryde i længere tid af gangen.
Fordel for bruger: Bruger kan stadig tilberede
sovs, supper, kakao m.m. uden risiko for, at det
brænder på.
Forhandles blandt andre hos: Gigtforeningen,
www.gigtforeningen.dk
Stirr sovseomrører, HMI-nummer: 27150
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Elektrisk dåseåbner
Elektrisk, batteridrevet dåseåbner.
Formål: Åbner med et tryk runde dåser. Magnet
sikrer, at der er styr på låget, når det er blevet
åbnet.
Målgruppe: Personer, der grundet manglende
styrke eller nedsat håndfunktion har svært ved at
åbne dåser.
Fordel for bruger: Bruger kan selv åbne dåser og
dermed deltage i madlavning.
Forhandles blandt andre hos: Gigtforeningen,
www.gigtforeningen.dk
One Touch elektrisk dåseåbner, HMI-nummer 27150

Elektrisk skruelågs-åbner
Elektrisk, batteridrevet skruelågs-åbner.
Formål: Åbner med et tryk på knappen glas med
skruelåg.
Målgruppe: Personer, der grundet manglende
styrke eller nedsat håndfunktion har svært ved at
åbne glas med skruelåg.
Fordel for bruger: Bruger kan selv få skruelåg af
glas og dermed deltage i madlavning.
Forhandles blandt andre hos: K.C.Pedersen,
www.kcpedersen.dk
One Touch elektrisk skruelågs-åbner, HMInummer 73789

Elektrisk flaskeåbner
Elektrisk, batteridrevet flaskeåbner.
Formål: Åbner med et tryk på knappen flasker
med skruelåg.
Målgruppe: Personer, der grundet manglende
styrke eller nedsat håndfunktion har svært ved at
åbne flasker med skruelåg.
Fordel for bruger: Bruger kan selv få skruelåg af
flasker.
Forhandles blandt andre hos: K.C. Pedersen,
www.kcpedersen.dk
One Touch elektrisk flaskeåbner, HMI-nummer
73790
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Tallerkenhåndtag
Håndtag til varme tallerkener.
Formål: Gør det lettere at håndtere varme
tallerkener, der skal ud af f. eks.
mikrobølgeovnen.
Målgruppe: Personer, der grundet nedsat
håndfunktion har svært ved at benytte
grydelapper til håndtering af varme tallerkener.
Fordel for bruger: Bruger kan selv håndtere og
servere den varme mad direkte fra ovnen.
Forhandles blandt andre hos: LivetSomSenior,
www.livetsomsenior.dk
Tallerkenhåndtag, HMI-nummer 71387

