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KOPPER OG GLAS
Porcelænskrus med næseudskæring
Serie af porcelænskopper med udskæring til
næsen. Fås også med en eller to hanke.
Formål: Gøre det nemmere for personer, der
har svært ved at bøje hovedet bagover, at
drikke af en kop. Udskæringen skal vende væk
fra kroppen.
Målgruppe: Personer, der eksempelvis på
grund af gigt eller smerter ikke er i stand til at
bøje hovedet bagover og dermed har svært ved
at drikke af en almindelig kop.
Fordel for brugeren: Brugeren bliver i stand til
at drikke af en kop.
Forhandles blandt andre hos: Bjørn Nielsen
Rehab & Hospitalsartikler, www.bjoernnielsen.dk
Hvidt porcelænskrus, uden hank, m.
næseudskæring, HMI-nummer: 48911
Kennedy-kop
Kop med hul i låget til sugerør. Låget skrues på,
og når koppen kun fyldes til stregen (den smalle
del af koppen), kan den ligge ned/vælte, uden
at væsken løber ud.
Formål: Koppen giver en god sikkerhed mod
spild.
Målgruppe: Personer, der drikker med sugerør,
og som på grund af pludselige
bevægelse/manglende kraft i hænderne
risikerer at tabe deres kop.
Fordel for brugeren: Brugeren bliver i stand til
at drikke af en kop uden at spilde.
Forhandles blandt andre hos: Bjørn Nielsen
Rehab & Hospitalsartikler, www.bjoernnielsen.dk
Kennedy-kop til sugerør, HMI-nummer: 36792
Termokrus med låg
Termokrus med låg og hank.
Formål: Den store hank gør termokruset nemt
at holde på.
Målgruppe: Personer, der har glæde af et
termokrus, men også har brug for en hank at
holde i.
Fordel for brugeren: Bruger kan drikke af en
termokop.
Forhandles blandt andre hos: Procare,
www.procare.dk
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Termokrus m. låg og hank, HMI-nummer:
38925
Termokrus
Termokrus i porcelæn med stor diameter.
Silikone kant, der giver et godt greb.
Formål: Kruset er nemt at gribe om, og
silikonekanten gør det nemt at holde på kruset.
Kruset har dobbelte sider og holder dermed
kaffen varm i længere tid.
Målgruppe: Personer, der har svært ved at
holde på et almindeligt krus/kop med hank,
eksempelvis på grund af gigt i hænderne.
Fordel for brugeren: Bruger kan drikke af en
kop.
Forhandles blandt andre hos Damborg
Isenkræmmer, www.damborg.dk
Bodum Pavina krus.
Termokrus
Termokrus i porcelæn.
Formål: Kruset er nemt at gribe om og har
dobbelte sider, der er medvirkende til at holde
kaffen varm i længere tid.
Målgruppe: Personer, der har svært ved at
holde på et almindeligt krus/kop med hank,
eksempelvis på grund af gigt i hænderne.
Fordel for brugeren: Bruger kan drikke af en
kop.
Forhandles blandt andre hos Damborg
Isenkræmmer, www.damborg.dk
Aida termokrus.
Magicup
Spildesikret kop.
Formål: Koppen giver en god sikkerhed mod
spild, da den specielt udviklet til ikke at spilde
ved at blive rystet eller tabt. Den har et 360
graders drikkelåg, så man kan drikke af den fra
alle sider.
Målgruppe: Personer, der har svært ved at
gribe om et almindeligt krus/kop med hank,
eksempelvis på grund af gigt i hænderne.
Fordel for brugeren: Bruger kan drikke af en
kop uden risiko for at spilde.
Forhandles hos Gloria Mundi Care,
www.gloriamundicare.dk
Magicup, spildesikret krus, HMI-nummer: 89036
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Væskeindikator
Væskeindikator, der med lyd og vibrationer
indikerer, hvor tæt væsken i koppen/glasset er
på kanten.
Formål: Væskeindikatoren placeres på kanten
af en kop/glas med de tre justerbare følere på
indersiden. Herefter hældes væsken op i
koppen/glasset – når væsken når følerne, gives
en lyd- og vibrationsalarm, alt efter hvor tæt
væsken er på kanten.
Målgruppe: Personer, der på grund af nedsat
syn ikke kan vurdere, om de hælder for megen
væske op i koppen/glasset, og gerne vil undgå
at mærke efter med fingrene.
Fordel for brugeren: Bruger kan hælde
væsker op uden at skulle mærke efter med
fingrene og risikere at brænde sig.
Forhandles blandt andre hos Butik KIK,
www.butikkik.dk
Væskeindikator med lyd- og vibrationsalarm,
HMI-nummer: 11735
Krusholder
Skridsikker holder til krus og glas.
Formål: Krusholderens skridsikkerhed gør, at
krus og glas står mere stabilt på bordet.
Målgruppe: Personer, der let kommer til at
vælte kopper eller glas på bordet.
Fordel for brugeren: Brugeren opnår god
sikkerhed mod spild.
Forhandles hos Bjørn Nielsen Rehab &
Hospitalsartikler, www.bjoern-nielsen.dk
Dycem Krusholder, HMI-nummer: 31067
Sugerørsholder
Sugerørsholdere, der fastholder almindelige
knæksugerør på glas og kopper.
Formål: Sugerørsholderen gør det lettere at
drikke af sugerør, da brugeren let kan fange
sugerøret.
Målgruppe: Personer, der har svært ved at få
fat i sugerøret med munden.
Fordel for brugeren: Bruger kan lettere drikke
af sugerør.
Forhandles hos Bjørn Nielsen Rehab &
Hospitalsartikler, www.bjoern-nielsen.dk
Sugerørsholder, HMI-nummer: 38924

