Eten en drinken: diverse accessoires

Drinken: rietjes, overige aanpassingen voor het drinken

Drinken: rietjes, overige aanpassingen voor het drinken
Soepel drinkdekseltje Safesip®
Safesip® is een uniek dekseltje voor beker of glas.
Het beschermt tegen lekken en beschermt tegelijk de vloeistof tegen stof of insecten.
Safesip® is gemaakt van zeer soepele silicone en past op de meeste bekers en glazen tot 8 cm Ø.
Gebruik: trek de Safesip® over de bovenrand van de beker en steek er een rietje door.
Compact, herbruikbaar, universeel.
De afgebeelde beker en het rietje zijn niet inbegrepen.
natuur
blauw

AD141948
AD141941

14,25
14,25

1
1

"One Way" rietjes Pat Saunders
Deze rietjes hebben een afsluitmechanisme in de vorm van een kogeltje dat het rietje afsluit
wanneer men stopt met zuigen. Hierdoor blijft het rietje gevuld.
Dit maakt het drinken mogelijk op een rustig tempo en zonder inslikken van teveel lucht.
Deze rietjes zijn uitgerust met een clip, waardoor ze aan de bovenrand van de beker of het glas
kunnen bevestigd worden.
Technische info:
• groot: 26 cm
• klein: 18 cm
• Ø 6 mm
set van 1 klein (18 cm) en 1 groot (26 cm)
set van 5 grote (26 cm)

F17914
F20688

12,00 ad
20,00

10
1

Herbruikbare rietjes
Deze rietjes bestaan in 2 kwaliteiten: flexibel (buigbaar) en rigide (onbuigbaar).
De onbuigbare rietjes kunnen d.m.v. een heteluchtblazer aangepast worden tot de gewenste
vorm.
6 mm is beter geschikt voor halfvaste vloeistoffen zoals soep of yoghurt.
Technische info:
• lengte: 45,7 cm
onbuigbaar - Ø 3 mm (per 10)
onbuigbaar - Ø 6 mm (per 5)
buigbaar - Ø 5 mm (per 10)

1130
1136
1133

57,00
45,50
22,00

1
1
1

102033-10

11,95 ad

1

Clips voor rietjes
Wit klemmetje voor rietjes.
Past op de meeste standaard bekers en glazen.

per 10

Hydrant drinking system
Het Hydrant drinking system kan worden bevestigd aan bed of rolstoel d.m.v. een haak aan het
deksel.
Men drinkt door te bijten op het mondstuk op het einde van het slangetje. Van zodra men niet
meer bijt is de toevoer afgesloten zodat er geen lekkage kan optreden.
Het uiteinde van het slangetje heeft een clip om te bevestigen aan de kledij of het laken.
Het slangetje is 120 cm.
fles 1 liter en slangetje
cleaning kit
reserveslangetje met ventiel
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Bekerhouder Dycem® antislip
Antisliphoudertje voor een bokaal, blikje, drinkbeker..., waardoor hij niet kan verschuiven en
moeilijk kan kantelen.
Voor een Ø tussen 6 en 8 cm.

limoen groen
blauw
geel

NS07/CH/LM
NS07/CH/1
NS07/CH/8

13,00 ad
13,00 ad
13,00

1
1
1

Boterhamplankjes, diverse kleine hulpmiddelen aan tafel
Boterhamplankjes zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die beide handen niet vlot kunnen gebruiken. Ze hebben een L-vormig boordje
vooraan en eventueel pinnetjes om bv. fruit te fixeren.
Deze pinnetjes zijn om veiligheidsredenen niet té scherp, zodat er altijd een minimum kracht vereist is om er bv. groente of fruit op te duwen.
Het is een compromis tussen veiligheid en functionaliteit.
Boterhamplankjes zijn in principe geschikt voor de huishoudelijke vaatwasser op een matige temperatuur.
Boterhamplankje kunststof
Kunststof rechthoekig plankje met 2 boorden in de hoek.
Voor linkshandigen dient men het plankje in de lengte te plaatsen, daardoor is het eerder
geschikt voor rechtshandigen.
Onderaan antislipvoetjes.
Ook verkrijgbaar met 9 inox pinnen op een verwijderbaar cirkeltje, dat in de plank past.
De pinnen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.
Technische info:
• 18 x 25,5 cm
• gewicht: 190 g
zonder pinnetjes
met fixatiepinnetjes
reserve pinnetjes

AA5284
AA528401
AA528402

15,50 ad
20,00 ad
12,00

10
10
1

Boterhamplankje diagonaal
Kunststof boterhamplankje met achteraan 2 schuine vlakken en vooraan een boordje over de
tafelrand. Onderaan antislipvoetjes.
Technische info:
• 22 x 22 cm
• latexvrij
AA5282
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Boterhamplankje melamine
Kunststof rechthoekig plankje, verkrijgbaar in attractieve kleuren.
Vervaardigd in zware melamine, zowat de sterkste kunststof.
Aan de onderzijde is er antislip.
Er zijn 3 boorden, zodat het geschikt is voor links- en rechtshandigen.
De plankjes zijn stapelbaar.
Een interessante optie is de clip met pinnetjes. Hierdoor kan het plankje ook gebruikt worden om
bv. fruit te snijden.
Technische info:
• 22 x 17 x 1,5 cm
• gewicht: 360 g
• vaatwasbestendig
wit
rood
geel
blauw
groen
wit, inclusief clip met pinnetjes
rood, inclusief clip met pinnetjes
geel, inclusief clip met pinnetjes
blauw, inclusief clip met pinnetjes
groen, inclusief clip met pinnetjes
clip met pinnetjes, wit

9006263
9006597
9006598
9006599
9009109
AD149387
AD149389
AD149391
AD149393
AD156779
96011449

28,50
28,50
28,50
28,50
28,50
36,50
36,50
36,50
36,50
36,50
8,15

ad
ad
ad
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Boterhamplankje design inox
Mooi vierkant smeerplankje in roestvrij staal met 2 boorden.
Onderaan 4 antislipvoetjes in silicone.
Technische info: 16 x 16 cm
Vaatwasbestendig.
16 x 16 cm

AD155853

40,00

1

Eenhandige eet- en keukenplank HandiplaT
HandiplaT is een all-in-one oplossing voor personen die het gebruik van één hand moeten missen
of die coördinatie-, kracht- of bewegingsproblemen hebben.
Het is een kunststof werkplank die verschillende functies integreert:
• ingebouwd bord met afneembare bordrand
• boterhamplankje
• fixatiezone met korte en langere plastic pinnetjes
• 2 bekerhouders, niet alleen voor een beker of glas, maar bv. ook voor yoghurt
Vervaardigd in één stuk, zodat het perfect afwasbaar is en er minst kans is op etensrestjes
tussen naden. Voorzien van 6 antislipvoetjes onderaan.
Geschikt voor rechts- en linkshandigen.
In Europa vervaardigd.
HandiplaT is een prijswinnaar van het Concours Lépine 2011 in Frankrijk.
Technische info:
• plank: 50 x 28 cm
• bekerhouder: onderaan Ø 5,9 cm
• bord: Ø 20 cm, hoogte: 4 cm
kunststof wit
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Boterhamplankjes, diverse kleine hulpmiddelen aan tafel

Keuken- en boterhamplank Chopping Board
Polypropyleen boterhamplank met inox pinnen, 2 boorden en zuignapvoetjes onderaan.
Ook bruikbaar als eenvoudige keukenplank.
Technische info:
• 30 x 30 cm
AA5277

112,00

1

Boterhamplankje kunststof met fixatiepinnen en rasp
3 in 1 oplossing:
Het plankje kan dienst doen als gewoon boterhamplankje, al dan niet gecombineerd met
fixatiepinnen.
Er is een mogelijkheid om een rasp met opvangbakje te monteren op het boterhamplankje.
Technische info:
• plankje: 26 x 18 cm
• rasp: 19 x 9 cm
• bakje: 5 cm diep.
M79863

32,00

1

Eierdopjes op zuignap
Dubbele werking: het zuignapje verhindert het wegschuiven, en het dopje heeft aan de
binnenkant een antisliplaagje.
Hierdoor is dit eierdopje de oplossing voor personen die het gebruik van één hand moeten
missen of met coördinatieproblemen.
Het extra boordje onderaan houdt de tafel proper.
Technische info:
• Ø eierdopje: 4,7 cm
per set van 2

AD127030

14,00

1

AD142795

12,95 ad

10

Slabben
Slab geruit Adhome
Grote watervaste slab bestaande uit 2 lagen:
• oppervlakte: 100% polyester, schotse ruit
• PVC laag, volledig waterdicht
Sluiting met klittenband.
Technische info:
• 91 x 43 cm
• handwas
XL - blauw/groen
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Slabben

Slab in badstof, met opvangzone
Grote slab met ondoorlaatbare achterzijde uit PU.
Vervaardigd uit 80% katoen en 20% polyester.
Sluiting met drukknoppen.
Onderaan kan men een plooi maken om voedingsresten op te vangen.
Technische info:
• 45 x 90 cm
• machinewasbaar tot 95°C
• droogkastbestendig op matige temperatuur
XL - lichtblauw

AD161000

14,00

10

091421155
091421148
AA5698MB
AA5698MF
AA5698LB
AA5698LF

25,00
25,00
26,00
26,00
30,50
31,50

1
1
10
10
10
10

29,50

5

Slab geruit Economy
Watervaste slab bestaande uit 3 lagen:
• oppervlakte: 100% kwaliteitskatoen, schotse ruit
• PVC laag, volledig waterdicht
• polyester achterkant, voor duurzaamheid en comfort.
Sluiting met drukknoppen.
Verkrijgbaar in 3 maten en 2 kleuren.
Technische info:
• S: 58 x 38,5 cm
• M: 68 x 46,5 cm
• L: 88 x 47 cm
• machinewasbaar tot 40°C
• droogkastbestendig op matige temperatuur
S - blauw
S - rood
M - blauw
M - rood
L - blauw
L - rood

Slab geruit Tartan
Slab in geruite stof, behandeld met een waterdichte achterzijde.
Sluiting met klittenband.
Kleuren kunnen variëren.
Technische info:
• 73 x 43 cm
• handwas tot 40°C, mag niet in de droogkast
M

AA5694

Slab in Bioprene
Kwalitatieve watervaste slab vervaardigd in Bioprene.
Bioprene is een medische versie van neopreen, behandeld met een actief schimmel- en
bacteriedodend agens, inclusief MRSA.
De voering is in absoluut waterdicht, zacht rubber; de bovenlaag bestaat uit gemakkelijk te
onderhouden nylon.
Onderaan kan men een plooi maken om voedingsresten op te vangen.
Sluiting met drukknoppen.
Verkrijgbaar in 3 maten: S / M / L.
Technische info:
• lengte: 42 / 56 / 76 cm
• breedte thv de schouder: 34 / 41 / 43 cm
• breedte thv de romp: 28 / 33 / 41 cm
• nekomtrek: 43-53 / 44-58 / 47-62 cm
• machinewasbaar tot 80°C, mag niet in de droogkast
S
M
L
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Slabben

Grote slab in badstof
Mooi afgewerkte grote slab in badstof, behandeld met een waterdichte achterzijde. Onderaan
kan men een plooi maken om voedingsresten op te vangen.
Sluiting met drukknoppen.
Technische info:
• 80 x 43 cm
• droogkastbestendig
• machinewasbaar tot 40°C
L - rood
L - donkerblauw
L - koningsblauw

AD140908
AD140842
AD149862

42,50
42,50
42,50

5
5
5

Bandana slab
Originele discrete slab in de vorm van een bandana.
Waarom zou het moeten opvallen dat men een slab aan heeft?
Mooi afgewerkt in badstof, behandeld met een waterdichte achterzijde.
Aantrekkelijke kleuren: donkerblauw, rood, koningsblauw.
Technische info:
• kinder/jeugdmodel: 45 x 25 cm
• volwassenen: 52 x 25 cm
• droogkastbestendig
• machinewasbaar tot 40°C
jongeren - donkerblauw
jongeren - rood
jongeren - koningsblauw
volwassenen - donkerblauw
volwassenen - rood
volwassenen - koningsblauw

AD140843
AD140909
AD149499
AD140844
AD140910
AD149501

16,00
16,00
18,25
18,00
18,00
19,95

ad
ad
ad
ad

5
5
5
5
5
5

Slabben voor éénmalig gebruik
Handige slabben voor éénmalig gebruik.
Voorzien van een anti-leklaag.
Onderaan is een vouw om voedingsresten op te vangen.
Technische info:
• 64 x 36 cm
per 50

AD161237

10,00

1

Slabhouder
Handig hulpmiddel om slabben op hun plaats te houden. De 2 knijpers zijn verbonden door een
nylon touwtje.

53 cm
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Eethulpmiddelen: sets en evaluatiekoffers
Eethulpmiddelenset rood voor personen met Alzheimer- Premium Quality
Topkwaliteit 12-delige set.
Waarom zijn rode kleuren belangrijk bij personen met Alzheimer of dementie?
Symptomen zijn o.a. persoonlijkheidsveranderingen, desoriëntatie, vergeetachtigheid,
verminderde communicatie. Ongeveer 40% heeft ook geleidelijk een belangrijk gewichtsverlies.
Dit kan te maken hebben met een veranderende eetgewoonte: sneller afgeleid, minder gefocust,
rusteloosheid.
Ook een vermindering in perceptie, onderscheid van contrasten komt vaak voor.
Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen met Alzheimer het best reageren op een felle rode
kleur: een toename van 25 % wat betreft voeding en 84 % voor drinken.
Met deze achtergrond werd een knalrode set ontwikkeld met producten van topkwaliteit, o.a. het
servies van Ornamin.
Alle producten zijn afzonderlijk nabestelbaar.
Afzonderlijke onderdelen:
• 50410208 bord Ornamin Klassik, melamine 26 cm met rode rand
• 9016403 asymmetrisch bord Ornamin Vital, melamine 26 cm met rode rand
• 90210144 asymmetrisch bord Ornamin Vital, melamine 20 cm met rode rand
• 7092393 rode bordrand Ornamin ABS
• 8059514 drinkbeker Ornamin 250 ml rood
• 20510853 isolerende beker met trechtervorm, 1 handvat, Ornamin 250 ml rood
• AD149424 set van 2 drinktuitjes Ornamin: grote en kleine opening, rood
• AD161059 bestek met rood handvat 4 stuks
12 stuks, Ornamin servies - met bestek

AD149902

165,00

1

Assortiment hulpmiddelen voor evaluatie van het eten (volwassenen)
Een reeks van 31 elementaire hulpmiddelen voor het zelfstandig eten.
In de set zitten lichtgewicht- en buigbare bestekken, Nelsonmes en vork/lepel, verzwaarde
bestekken, diverse straps, verdikkingen, asymmetrische borden, diverse aangepaste bekers,
rietjes en antislip.
Het geheel zit in een praktische opbergtas.
Alle onderdelen kunnen afzonderlijk nabesteld worden.
set met 31 stuks

AA5675

770,00

1

Koffer met aangepaste bestekken 32 stuks
Een vrij volledige reeks van 32 modulaire bestekken met alle mogelijke grepen uit het gamma
Kings, Queens en lichtgewicht.
Ideaal voor evaluatie.
Het geheel zit in een praktische koffer.
Lichtgewichtbestekken gaan langer mee als ze met de hand afgewassen worden.
Alle onderdelen kunnen afzonderlijk nabesteld worden.
Technische info:
• vaatwasbestendig
Kings, Queens en lichtgewicht
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