Tallerkener og tallerkenkanter
Tallerkenkant, rustfri stål
Tallerkenkanten passer til tallerkner med en diameter fra
21,5 cm – 25 cm. Den er nem at sætte på tallerkenen,
også med en hånd.
Formål: Forhøjer kanten på tallerkenen, så maden kan
skubbes ud mod kanten, og det dermed bliver nemmere
at få gaflen ind under maden.
Målgruppe: Personer, der ikke er i stand til at bruge
begge hænder til at spise med, og dermed ikke er i stand
til at ”skubbe” maden op på gaflen ved hjælp af en kniv.
Betydning for brugeren: Brugeren bliver i stand til selv
at få maden fra tallerkenen op på gaflen.
Tallerkenkanten er nem og diskret at have med, hvis man
skal spise ude.
Forhandles blandt andre hos: Bjørn Nielsen Rehab &
Hospitalsartikler A/S, www.bjoern-nielsen.dk
Tallerkenkant, rustfri stål, HMI-nummer: 44823
Tallerkenkant, plastik
Tallerkenkanten passer til tallerkner med en diameter op
til 27 cm. Den er nem at sætte på tallerkenen, også med
en hånd.
Formål: Forhøjer kanten på tallerkenen, så maden kan
skubbes ud mod kanten, og det dermed bliver nemmere
at få gaflen ind under maden. Tallerkenkanten buer lidt
ind foroven, hvilket gør det yderligere nemmere at få
maden op på gaflen.
Målgruppe: Personer, der ikke er i stand til at bruge
begge hænder til at spise med, og dermed ikke er i stand
til at ”skubbe” maden op på gaflen ved hjælp af en kniv.
Betydning for brugeren: Brugeren bliver i stand til selv
at få maden fra tallerkenen op på gaflen.
Tallerkenkanten er nem og diskret at have med, hvis man
skal spise ude.
Forhandles blandt andre hos: Procare, www.procare.dk
Tallerkenkant, plastik – Surefit Plastic Food Guard, HMInummer: 46659
Tallerken med høj kant
Porcelænstallerken, der holder på varmen. Tallerkenen
har en rundet kant.
Formål: Den rundede kant gør det nemmere at få gaflen
ind under maden, hvis man eksempelvis kun er i stand til
at anvende gaffel under måltidet. Tallerkenen holder
bedre på varmen end en almindelig tallerken.
Målgruppe: Personer, der ikke er i stand til at bruge
begge hænder til at spise med, og dermed ikke er i stand
til at ”skubbe” maden op på gaflen ved hjælp af en kniv.
Desuden er tallerkenen, idet den holder bedre på varmen
end en almindelig tallerken, velegnet til personer, der
spiser langsomt grundet eksempelvis tygge/synkebesvær.
Betydning for brugere: Brugeren bliver i stand til selv at
få maden op på tallerkenen, og maden holder sig varm i
længere tid.
Forhandles blandt andre hos: Procare, www.procare.dk
Tallerken, Steelite Dinner Plate, HMI-nummer 46663
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Plastiktallerken med kant
Plastiktallerken med asymmetrisk samt rundet kant.
Formål: Den asymmetriske kant gør det nemt at få gaflen
ind på tallerkenen, hvis man ikke er i stand til at holde
hænderne løftet fra bordet. Den rundede kant gør det
nemmere at få gaflen ind under maden.
Målgruppe: Personer, der grundet manglende kræfter
har brug for at lade hænder/underarme hvile på bordet,
mens de anvender bestik. Desuden personer, der ikke er i
stand til at bruge begge hænder til at spise med, og
dermed ikke er i stand til at ”skubbe” maden op på gaflen
ved hjælp af en kniv.
Betydning for brugeren: : Brugeren bliver i stand til
selv at få maden fra tallerkenen op på gaflen.
Forhandles blandt andre hos: Procare, www.procare.dk
Plastiktallerken m. kant, GripWare Round Scoop Dish
Plastic, HMI-nummer: 46666

Velfærdsteknologisk lejlighed, Slagelse Kommune

Side 2

