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Service
Her kan du læse om hjælpemidler til måltider.

Bestik
Spiserobot

Spiserobotten gør det muligt for brugeren at spise selv uden at skulle mades af andre. Spiserobotten fås i
forskellige versioner, blandt andet også i en elektrisk version, og med forskelligt udstyr til forskellige
behov.
Formål: Brugeren kan spise selvstændigt/aktivt deltagende.
Målgruppe: Personer, der eksempelvis på grund af tremor/rystelser har svært ved at få maden ind i
munden, eller personer, der ikke har kræfter til at løfte skeen.
Fordel for brugeren: Brugeren kan selv spise uden at skulle mades af andre.
Forhandler: Forhandles af Jadea, www.jadea.dk
Neater Eater2, HMI-nummer: 45048
Robotic Neater Eater, HMI-nummer: 45048

Spiserobot

Spiserobotten gør det muligt for brugeren at spise selv, uden at skulle mades af andre. Spiserobotten kan
indstilles til to forskellige halvautomatiske programmer, samt et program, hvor borger selv styrer armen
med hjælp af joystick.
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Formål: Bruger kan selv spise selvstændigt/aktivt deltagende
Målgruppe: Personer, der ikke har styrke eller bevægelighed til selv at kunne få maden op til munden.
Fordel for brugeren: Brugeren kan spise selv uden at skulle mades af andre.
Forhandler: Forhandles af CarewareKompagniet, www.carewarekompagniet.dk/
Bestic spiserobot, HMI-nummer: 70880

Gyenno ske

Intelligent ske mod tremor.
Formål: Ved hjælp af gyroerne er spiseredskabet i stand til at registrerer brugers rystelser på hænderne og
lave modrystelser, hvorved spiseredskabet holdes stille.
Målgruppe: Personer, der ryster på hænderne, eksempelvis som følge af Parkinsons sygdom, og derfor har
svært ved at spise uden at spilde maden.
Fordel for brugeren: Brugeren kan selv spise selv uden at spilde.
Forhandles: Forhandles af CarewareKompagniet, www.carewarekompagniet.dk/
Gyenno ske GYE001, HMI-nummer: 112772

Vinklet kniv, gaffel og spiseske

Ergonomisk udformet bestikserie med sort greb. Serien findes i en lige og let vinklet udgave, henholdsvis til
venstre og højre hånd, samt en vinklet kniv.
Formål: Brugeren kan selv spise selvstændigt/aktivt deltagende.
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Målgruppe: Personer, der grundet bevægeindskrækninger i skuldre/albuer/hænder har svært ved at
anvende en almindelig gaffel eller ske til at få maden ind i munden, eller har svært ved at skære med en lige
kniv.
Fordel for bruger: Brugeren kan nemmere spise med bestik.
Forhandler: Forhandles blandet andet hos K.C. Pedersen, www.kcpedersen.dk
Gaffel, vinklet – højre hånd, HMI-nummer: 26508
Ske, viklet – højre hånd, HMI-nummer: 26503
Kniv, vinklet, HMI-nummer: 26501

Ergonomisk buet kniv og spiseske

Bestikserien fra Henro-Grip har buede skafter og gribesikre håndtag. Serien findes til både højre- og
venstrehåndede og desuden i farverne rød og sort.
Formål: Brugeren kan spise selvstændigt/aktivt deltagende
Målgruppe: Personer, der på grund af eksempelvis gigt i hænderne har svært ved at holde på almindeligt
bestik.
Fordel for brugeren: Bruger kan nemmere spise med bestik.
Forhandler: Forhandles blandet andre hos Danish CARE Supply, www.danishcaresupply.dk
Ske, buet – højre hånd, HMI-nummer: 100752
Kniv, buet, HMI-nummer: 100756
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Kniv m. grillskær, gaffel, spiseske og teske

Bestikserien fra Good Grips har behagelige, fortykkede greb af skridsikkert gummi. Mundstykket på skeer
og gaffel kan vinkelbøjes.
Formål: Brugeren kan spise selvstændigt/aktivt deltagende
Målgruppe: Personer, der på grund af eksempelvis gigt i hænderne har svært ved at holde på almindeligt
bestik.
Fordel for brugeren: Bruger kan nemmere spise med bestik.
Forhandler: Forhandles blandt andre hos seniorland, www.seniorland.dk
Gaffel, varenummer: 90281
Spiseske, varenummer: 21879
Teske, varenummer: 90283
Kniv m. grillskær, varenummer: 30284

TUNG gaffel, spiseske og suppeske

Bestikserien fra Good Grips har ergonomiske fortykkede greb af skridsikkert gummi. Mundstykket på skeer
og gaffel kan vinkelbøjes.
Formål: Den ekstra vægt i bestikket hjælper til med at minimere tremor/rystelserne under spisning, hvorfor
personer, der ryster på hænderne, får lettere ved at føre maden ind i munden uden at spilde.
Målgruppe: Personer, der har Parkinsons, spasticitet eller af andre årsager ryster på hænderne.
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Fordel for brugeren: Brugeren oplever at det bliver nemmere at spise uden at maden falder af
gaflen/skeen. Dette kan have stor betydning for brugerens lyst til at spise sammen med andre.
Forhandler: Forhandles blandt andre hos Procare, www.procare.dk
TUNG gaffel, Good Grips, art.nummer: NC65560
TUNG spiseske, Good Grips, art.nummer: NC65562
TUNG suppeske, Good Grips, art.nummer: NC65564
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Elastikstrop

Elastikstrop til at holde hånden fikseret på bestikgrebet. Dette produkt er tilpasset til at bruge på OXO Good
Grips bestikserie.
Formål: Brugeren kan spise selvstændigt/aktivt deltagende
Målgruppe: Personer, der har svært ved at holde fast/kunne blive ved med at holde fast på selv fortykkede
greb, eksempelvis på grund af svær gigt, spasticitet, nedsat kraft/funktion i hånden.
Fordel for brugeren: Brugeren kan nemmere spise med bestik.
Forhandler: Forhandler: Forhandles blandt andre hos Procare, www.procare.dk
Elastikstrop, art.nummer: NV35342

Kopper og glas
ZiboCup

ZiboCup bidrager til at undgå dehydrering. ZiboCup gør løbende opmærksom på behovet for at drikke.
Koppens bund kan optage og afspille en personlig hilsen fra pårørende eller plejepersonale.
Formål: Sikre at den samlede væskeindtag øges og dermed giver en bedre væskebalance.
Målgruppe: Personer, der ikke får tilstrækkeligt med væske og skal påmindes om at indtage væske.
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Fordel for brugeren: Brugeren bliver mindet om at indtage væske og mindsker dermed risikoen for at blive
svimmel, konfus eller dehydreret.
Forhandler: Forhandles hos: ZiboCare, www.zibocare.dk
Zibocup1, HMI-nummer: 117490

Termokrus med låg

Termokrus med låg og hank.
Formål: Den store hank gør termokruset nemt at holde på.
Målgruppe: Personer, der drikker med sugerør, og som på grund af pludselige bevægelser/manglende kraft
i hænderne risikere at tabe deres kop.
Fordel for brugeren: Brugeren bliver i stand til at drikke af en kop uden at spilde.
Forhandler: Forhandles blandet andre hos: Danish CARE Supply, www.danishcaresupply.dk
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 eller teen 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.
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Forhandler: Forhandles blandt andre hos Bodum, www.bodum.dk
Bodum Pavina krus

SIPPA kop

Medicinsk kop til dysfagi og bevægelseshandicap.
Formål: Koppen minimere risikoen for fejlsynkning hos mennesker med dysfagi og bevægelseshandicap.
Koppen er designet således, at man kan drikke af koppen med hagen bøjet ned til halsen. Koppen kan
bruges til både varme og kolde drikke.
Målgruppe: Personer, med dysfagi og/eller bevægelseshandicap.
Fordel for brugeren: Bruger kan drikke af en kop.
Forhandler: Forhandles af CarewareKompagniet, www.carewarekompagniet.dk/
SIPPA Kop, HMI-nummer: 120839

Væskeindikator

Væskeindikator, der med lyd og vibrationer indikere, 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.
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Fordel for bruger: Bruger kan hælde væsker op uden at skulle mærke efter med fingrene og risikere at
brænde sig.
Forhandler: Forhandles blandt andre hos Butik KIK, www.butikkik.dk
Væskeindikator med lyd- og vibrationsalarm, HMI-nummer: 11735

Underlag til krus og glas

Skridsikkert underlag til krus og glas.
Formål: Underlagets 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.
Forhandler: Forhandles blandet andet hos Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler, www.bjorn-nielsen.dk
Dycem Krusholder, HMI-nummer: 31067

Sugerørsholder

Sugerørsholdere, der fastholder almindelige kænksugerør 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.
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Forhandler: Forhandles blandet andet hos Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler, www.bjorn-nielsen.dk
Sugerørsholder, HMI-nummer: 38924
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