Prisoversigt på små hjælpemidler
Produkt

Priser inkl.
moms

Badebænk uden ryglæn

350 kr.

Sædehøjden kan justeres
og benene har skridsikre dupper så stolen står fast
under brug.
Mål: H: 34,5-51,5 cm.
Bæreevne: 150 kg.

Badebænk med ryglæn

350 kr.

Sædehøjden kan justeres
og benene har skridsikre dupper så stolen står fast
under brug.
Mål: H: 34-50,5 cm.
Bæreevne: 100 kg.

Støttegreb til badeværelse
Kan monteres på væggen som støtte ved bad, samt
bruges som hjælp til at komme op og stå igen.

125 kr.

Skridsikker bademåtte

125 kr.

Modvirker fald på glatte, våde gulve.
Mål: H: 54 cm. B: 54 cm.

Body Creamer

190 kr.

Body-Creamer er en lang creme-påsmører, der kan bruges
både til creme og badegele.
Med påsmøreren kan man smøre creme på svært
tilgængelige steder f.eks. underbenene og ryggen.

Body Care Hair Washer
Body Care Hair Washer kan bruges til at vaske hår,
hvis man har problemer med at få hænderne op over
hovedet.

200 kr.

Bath Sponge

75 kr.

Badesvamp som kan bruges på områder der er svært
tilgængelige f.eks. underben og ryggen.

Etac Rygvasker

240 kr.

En hjælpende hånd til at få vasket ryggen.

Tåvasker/tørre

240 kr.

Kan bruges til at vaske tæerne under bad og
efterfølgende tørre dem.

Gribetang

240 kr.

Den har et vinklet håndgreb, som gør den let at
anvende for alle brugere. Ligeledes har den indbygget
pegefingerstøtte, og kombineret med den lave vægt på
blot 135 gram, er den nem at manøvrere rundt med og
kan tages med alle vegne.

Gribetang m. magnet

375 kr.

60 cm.

God og praktisk gribetang som er nem at håndtere.

Fejesæt
Med dette langskaftede fejesæt fjerner man snavs fra
gulvet uden at behøve at bøje sig.
Fejekosten er ergonomisk udformet så man hurtigt og
nemt fejer snavset op i bakken, uden at bukke sig.
Kosteskaftet passer ind i fejebakkens skaft, så sættet står
selv, og er nemt at gå til.

200 kr.

Dørtrinsrampe

1000 kr.

Kan ligges ved dørtrin så disse bliver lettere
at passere.

Easy-pull Sock Aid

175 kr.

Strømpepåtager til alm. strømper

Knappekrog
Få et sikkert greb om de svære knapper.

100 kr.

Pilleåbner

175 kr.

Ergonomisk tang til udtrykning af piller i blisterbakker.
Tangen kan anvendes med og uden medfølgende
medicinbæger. Tangen kan anvendes både i venstre og
højre hånd. Tangen holdes i en hånd. Den runde del
placeres under blisterpakken, med dækfolien nedad.
Håndtagene klemmes sammen og derved trykkes
tabletten/pillen ud.
Maskinopvask 80 grader, skal helst stå i bestikskuffen.
Kan sprittes, tåler ikke opløsningsmidler.

Spise Kniv

100 kr.

Denne kniv er lavet med et ekstra tykt skaft. Skaftet har en
anti-slip overflade, så den ligger godt og stabilt i hånden,
mens du skærer.

Tåler opvaskemaskine.

Gaffel
Denne gaffel er lavet med et smart hoved, som kan bøjes.
Det betyder, at du kan få netop den indstilling/vinkel, som
du føler passer bedst til dig. Derudover har gaflen et ekstra
tykt skaft, så den er nem at holde fast i.
Muligheden for at vinkle hovedet betyder, at du kan aflaste
dine håndled når du spiser, da bevægelsen for at få maden
op til munden bliver mindre end med normalt bestik.

Tåler opvaskemaskine.

100 kr.

Spiseske

100 kr.

Denne ske er lavet med et smart hoved, som kan bøjes. Det
betyder, at du kan få netop den indstilling/vinkel, som du
føler passer bedst til dig. Derudover har skeen et ekstra
tykt skaft, så den er nem at holde fast i.
Skaftet er lavet i et anti-skrid materiale, så den ikke glider i
hånden.
Muligheden for at vinkle hovedet betyder, at du kan aflaste
dine håndled når du spiser, da bevægelsen for at få maden
op til munden bliver mindre end med normalt bestik.
Tåler opvaskemaskine.

Teske

100 kr.

Denne teske er lavet med et smart hoved, som kan bøjes.
Det betyder, at du kan få netop den indstilling/vinkel, som
du føler passer bedst til dig. Derudover har teskeen
et ekstra tykt skaft, så den er nem at holde fast i.
Skaftet er lavet i et anti-skrid materiale, så den ikke glider i
hånden.
Muligheden for at vinkle hovedet betyder, at du kan aflaste
dine håndled når du spiser, da bevægelsen for at få maden
op til munden bliver mindre end med normalt bestik.
Tåler opvaskemaskine.

Kartoffelskræller

100 kr.

Denne kartoffelskræller er lavet med et utroligt godt greb,
som gør det nemt at holde godt fast ved den. Grebet har en
særlig "non-slip" overflade, som ikke bliver glat selvom der
kommer vand på.
Kartoffelskrælleren kan anvendes af både højre- og
venstrehåndede.
Tåler opvaskemaskine.

Smøre – og skærebræt m. kanter

150 kr.

Smøre – og skærebræt med kanter holder brødet fast
under smøringen. Muligt at smører med én hånd.
Skærebrættet måler 18X26 cm og vejer 189 gram.
Kommer i hvid. Tåler ikke opvaskemaskine.

Dåseåbner

35 kr.

Dåseåbner med forlænget greb, der reducerer den kraft,
der normalt skal bruges for at åbne låg med trækring.

Skrulågsåbner

75 kr.

Til nem åbning af skruelåg på mælke- og juicekartoner

Kartonåbner
kan anvendes til at åbne kartoner med mælk, ymer, juice
og lignende.

75 kr.

Automatisk dåseåbner

285 kr.

Placere dåseåbner på dåsen og enheden justerer
automatisk størrelsen af dåsen.
Batterier medfølger ikke.
Der skal bruges 2 stk. AA batterier

Automatisk skruglågsåbner

320 kr.

Skruelågs åbner som åbner diverse glas med et snuptag.
Sæt skruelågsåbneren på låget og tryk på startknappen,
herefter klarer One-Touch skruelågsåbneren resten.
Batterier medfølger ikke.
Der skal bruges 2 stk. AA batterier

150 kr.

Thera-Band hand exerciser
Thera-Band Håndtræner velegnet til både
vedligeholdelse og genoptræning af hånden.
Findes i 5 forskellige hårdheder; gul, rød og grøn, der er
det perfekte valg til f.eks. gigtsvage hænder,
genoptræning eller som anti-stress bold ved
computeren, eller blå og sort til sportsudøveren.
Thera-Band Håndtræner kan naturligvis opvarmes i
mikroovn for varmeterapi eller lægges i fryseren for
kuldeterapi.
Fås i Standard størrelse og XL størrelse

Arm/hælepude (kileformet)
(18x40x8/0cm.)
Pude har to anvendelses muligheder.
Puden kan anvendes til at løfte hælen i forbindelse
med forbyggende behandling af trygsår.
Puden kan også anvendes til lejring af en arm ved
halvside lammelse.

550 kr.

