Lezen & schrijven

Schrijven: hulpmiddelen om de pen beter vast te houden

Schrijven: hulpmiddelen om de pen beter vast te houden
Een schrijfhulp stimuleert de juiste vingerpositie bij de pengreep en betekent niet enkel een comfortabele, stabiele grip maar ook een trainingsmiddel:
de vingers worden in een volwaardige driepuntsgreep geplaatst en gehouden, de strakke vorm zorgt voor constante tactiele feedback.
Vermindert handvermoeidheid en pendruk en voorkomt hypermobiliteit in de gewrichten van de wijsvinger en duim. Consequent gebruik zorgt voor
een groter uithoudingsvermogen, meer precisie en een hogere schrijfsnelheid.
Penverdikkingen assortiment
Handig setje met 9 verschillende schrijfhulpen en penverdikkingen.
Ideaal om uit te testen welk hulpmiddel het meest geschikt is.
Alles is nabestelbaar.

9 verschillende

AD149401

21,00 ad

1

Schrijfhulpmiddelen box I
Hulpmiddelenbox voor schrijfhulpen en pennen.
Bevat meer dan 50 penverdikkers en aangepaste pennen.
Ideaal om uit te testen welk hulpmiddel het meest geschikt is.
Inhoud: penverdikking antislip spons, Ring Pen, penverdikking driekantig, Stetro's, Pencil Grip
peervorm, gevorkte pen Pen Again,…
Alles is nabestelbaar.
diverse pennen en verdikkingen (+ 50 stuks)

AD50007

160,00 me

1

Schrijfhulpmiddelen box II
Deze tweede versie van de schrijfhulpmiddelenbox bevat een nieuwe variatie van meer dan 50
penverdikkers en hulpmiddelen om een pen beter vast te houden.
Ideaal om uit te testen welke verdikking het meest geschikt is.
Inhoud: Pencil Grip peervorm, penverdikking spons, Handiwriter dolfijn en voetbal, Pencil Grip
groot, penverdikking driehoekig 6 en 9 mm, Stetro's,…
Alles is nabestelbaar.
verdikkingen (+ 50 stuks)

AD72915

135,00

1

Verdikking voor bestek of pen GripoBalls
Originele verdikking die over alle pennen gaat, ongeacht de dikte van de pen of potlood.
Wanneer men erop drukt, bijten de inkepingen zich vanzelf vast.
Gripo past perfect in de hand van kinderen en volwassenen.
Men kan ook 2 of 3 verdikkingen na elkaar steken.
Tevens bruikbaar als verdikker van bestek, tandenborstel, …
Technische info:
• gewicht: 15 g
• Ø 4 cm
• vaatwasbestendig
per 3
optie: verzwaringskogeltjes inox 10 g (per 5)
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Universele houder Gripofix
Gripofix is een universeel hulpmiddel om allerlei gebruiksvoorwerpen te bevestigen aan de hand.
Met de 2 lipjes op het uiteinde worden de ringen gesloten op de gewenste lengte.
O.a. voor bestek, schrijfgerei e.d.
Kan ook gecombineerd worden met de Gripoballs en de verzwaringskogeltjes.
Verkrijgbaar in wit en zwart.
Technische info:
• lengte: 33 cm
• latexvrij
zwart
wit
set met 1 Gripoball, 1 Gripofix en 5 verzwaringskogeltjes 10 g

AD160954
AD160955
AD160956

19,00 ad
19,00 ad
35,50

T274
T548

13,50
13,75

Penverdikking, driekantig
Driehoekige penverdikkingen in verschillende kleuren.
2 basisformaten:
• kleine boring: Ø 6 mm, buitenkant 16 mm
• grote boring: Ø 9 mm, buitenkant 19 mm
standaard 6 mm boring (per 10)
jumbo 9 mm boring (per 10)

1
1

Penverdikking, driekantig holle greep
Zachte PVC penverdikking, driekantig en licht uitgehold voor een stevige greep.
Verschillende kleuren.
Technische info:
• boring: Ø 8 mm
per 3

AA7200SY

8,50 ad

5

72949

3,75

1

Penverdikking Pencil Grip peervorm
Penverdikking in peervorm.
Verschillende kleuren.

per stuk

Penverdikking Pencil Grip - Cross guard
Peervormige verdikkingen met 2 "vleugeltjes" waarin de vingertoppen schuiven.
Voorzien van een uiterst stroef antislip oppervlak, zodat de pen niet kan wegglijden.
Geschikt voor links- en rechtshandigen, er is een aanduiding L en R op het product aangebracht.
Verschillende kleuren.
Technische info:
• lengte: 36 mm
• boring: Ø 6 mm
per 5
per 25
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Penverdikking antislip spons
Het sponzige kussentje van deze penverdikkers voorziet dunne potloden of pennen (7 mm Ø)
van een antisliplaagje.
Verschillende kleuren.

per 10

AD140932

12,50

1

10,25

1

Zachte penverdikking met ribbels
Het sponzige buisje met ribbels voorziet dunne potloden of pennen (7 mm Ø) van een
antisliplaagje en een verdikking.
Verschillende kleuren.

per 10

T1465

Schrijfblokje
Weinig opvallende, compacte verdikking met 3 uitsparingen, waardoor er een natuurlijke,
ergonomische greep ondersteund wordt.
Verschillende kleuren.
Technische info:
Stetro (links op de afbeelding):
• boring 7 mm, lengte 23 mm
Stubbi:
• S: boring 6 mm, lengte 23 mm (in het midden op de afbeelding)
• L: boring 6 mm, lengte 30 mm (rechts op de afbeelding)
Stetro - per stuk
Stubbi S - per 10
Stubbi L - per 10

AD72948
AD140919
AD140921

1,95
12,00
21,25

25
1
1

Penverdikking Ultra Pencil grips
Klassieke driekantige peervormige verdikkingen met een uiterst stroef antislip oppervlak, zodat
de pen niet kan wegglijden.
Verschillende kleuren.
Technische info:
• lengte: 36 mm
• boring: 6 mm
per 5

AD140923

20,50

1

Schrijfhulp Claw Grip
Claw grip is een originele manier om een pen beter vast te houden.
Hij bestaat uit 3 soepele vingerhoedjes die automatisch zorgen voor een correcte driepuntsgreep.

S (per 5)
M (per 5)
L (per 5)
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Schrijfhulpje Ultralite Finger Yokes
Handige hulpstukjes uit lichtgewicht schuim om over de vingers te schuiven.
Niet enkel voor schrijfgerei, maar ook nuttig bij andere voorwerpen, zoals bestek, penseel,…
Kan ook per 2 gebruikt worden zodat zonder kracht een heel goede stabilisatie bereikt wordt.
Technische info:
• 25 x 30 x 45 mm
per 10

F17159

16,00

1

Penverdikking Grotto Grips
De gepatenteerde Grotto grip werd ontworpen en getest door pediatrische ergotherapeuten
gespecialiseerd in schrijfvaardigheden.
Geschikt voor links- en rechtshandigen.
Niet-toxisch & latexvrij, niet voor kinderen onder 3 jaar.
per stuk
per 25

AD156230
AD156229

18,25
155,00

1
1

Handiwriter
Schrijfhulpen voor kinderen. Dit hulpmiddel helpt de pen in de juiste positie vast te houden. Helpt
tevens bij kinderen die leren schrijven.
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen.

dolfijn
voetbal

T1641
T1643

17,75
17,75

1
1

Writing Bird - schrijfhulp
Bijzonder originele schrijfhulp voor personen met een geringe grijpkracht of coördinatie.
De Writing Bird is vrij zwaar en rust op het blad. Door zijn speciale vorm ligt de hand er
comfortabel bovenop. Voor links- en rechtshandigen.
Een pen wordt meegeleverd, maar men kan elke dunne pen of potlood bevestigen met een
schroefje.
AD20362

48,95

1

Verzwaarde penhouder (+potlood en schroefjes)
Deze verdikking weegt 110 of 220 g
Kunststof ergonomisch gevormde handvatten die de greep en de bewegingscontrole bevordert.
Het bijgeleverd potlood of elke andere pen tot 12 mm dikte wordt bevestigd met 3 schroefjes
(ook 3 langere voor dunne objecten). De pen mag onregelmatig zijn van vorm.
Een scherper wordt meegeleverd bij het grote model.
Het - gewicht:vermindert het effect van tremor.
Verkrijgbaar in 2 groottes en gewichten.
klein: 22 mm Ø, 89 mm lang, 110 g
groot: 31 mm Ø, 127 mm lang, 220 g, inclusief scherper

www.advys.be

Indicatieve publieks richtprijzen 2017 incl. btw B (onder voorbehoud)

adhome: ad

402102
402101

courant/stock: a

83,00
86,00

staffel mogelijk: X

1
1

10/07/2017

Lezen & schrijven

Schrijven: aangepaste pennen

Schrijven: aangepaste pennen
Ring Pen
Het unieke aan de Ring Pen is dat ze geen greep vereist. Ze is dus uiteraard geschikt voor
mensen die geen greep meer hebben, maar ook voor diegenen die snel verkrampen,
vermoeidheid of tremor krijgen door het vasthouden van een pen.
De pen schuift over één vinger.
standaard
navullingen (per 5)

AL2020
AL2028

15,00
7,50

1
1

Lezen: loepen en leeshulpen
Leesliniaal
Leeslinialen vergroten slechts in één richting. Letters worden daardoor langer, terwijl de breedte
niet wordt gewijzigd.

vergroting x 2,5, lengte 31 cm

AD160782

10,00 ad

10

Vergrootglas met halskoordje
Kunststof vergrootglas dat met 2 zachte voetjes tegen het lichaam rust.
Hierdoor zijn de handen vrij: nuttig bij handwerk of het vasthouden van een tijdschrift of boek.
2 versies: zonder of met lampje.

standaard lens 10 cm - vergroting x 2
met lampje / lens 12,5 cm - vergroting x 1,5

AD161158
L97093

20,00
35,00 ad

1
1

Rechthoekige loep met LED lampje
Stijlvol vergrootglas voorzien van een sterk LED lampje met een levensduur > 100.000 uur.
Opvouwbaar en daardoor gemakkelijk mee te nemen in het bijgeleverd doosje.
Technische info:
• lens: 7,5 x 5 cm
• vergroting: x 3
7,5 x 5 cm

091187004

52,50

1

AD161037

15,00 ad

1

Vergrootblad flexibel voor in de hand
Soepel vergrootblad dat men in de hand kan houden.
Technische info:
• 27 x 19 cm
• vergroting: x 3 à 4
27 x 19 cm, vergroting x 3 à 4
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Vergrootglas op voet
Loep op 2 voetjes, voorzien van LED lichtjes.
Technische info:
• afmetingen loep: 25 x 18 cm
• vergroting: x 3,5
met LED lampjes

AD161036

15,00 ad

1

Vergrootglas op staander
Loep op een staander met verzwaarde voet. Hierdoor zijn de handen vrij en kan het vergrootglas
in verschillende hoeken en op verschillende afstanden geplaatst worden.
Technische info:
• 25 x 18 cm
• vergroting: x 4
vergroting 4 x, 25 x 18 cm

AD121585

49,95 ad

5

091170133

50,00

1

M20119

37,00

1

Vergrootglas op staander
Compacte loep op staander.
De loep is 360° draaibaar.
Hierdoor minder vermoeiend dan een los vergrootblad.
Technische info:
• afmetingen loep: 16 x 11 cm
• vergroting: x 2
vergroting 2 x, 16 x 11 cm

Vergrootblad op plooibare voet
Vergrootblad op een inklapbare staander.
Hierdoor minder vermoeiend dan een los vergrootblad.

vergroting 2 x - 29,7 x 21 cm (A4)

Prisma bril
Een prismabril heeft een optische breking van 90°.
Indicaties: iedereen die gedurende een langere tijd verplicht is om in ruglig door te brengen.
Hij laat toe om TV te kijken, te lezen of gewoon te zien wat er rondom zich gebeurt.
De prismabril kan gedragen worden over de gewone bril.
Reinigen zoals een gewone bril, bv. in warm water met een gewone detergent, goed spoelen en
drogen; de glazen kan men met een speciaal brillendoekje reinigen.
Niet geschikt voor de autoclaaf, gebruik geen agressieve desinfecterende middelen.
Technische info:
• gewicht: 65 g
AD127256
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Lezen: boekenstandaards
Boekensteun kunststof Booklift
Eenvoudige kunststof boekensteun met clip, opvouwbaar.
De helling kan ingesteld worden in 9 posities.
Technische info:
• 30 x 20 cm
4065

38,00 ad

6

Boekensteun metaal
Opvouwbare metalen boekensteun met clip. Deze laatste is een soort reuzenwasspeld, waardoor
de pagina's bovenaan niet dichtvouwen, ook bruikbaar als lijnmarkeerder of bladwijzer.
De hoek kan gemakkelijk ingesteld worden, onderaan voorzien van antislipvoetjes.
Technische info:
• opgevouwen: 30 x 23 cm
• gewicht: 670 g
AA7280

51,00

1

Boekensteun voor bedlegerigen
De enige boekenhouder die bruikbaar is voor bedlegerigen.
Door een systeem van veren en rubber kunnen pagina's omgedraaid worden met één hand.
Hoogteverstelbaar van 79 tot 130 cm.

4073

540,00

1

39,95

1

Speelkaarten- en magazinehouder design
Mooie steun voor tijdschriften, dunne boeken, recepten enz.
Vervaardigd uit melkwitte kunststof en gebrusht aluminium.
Ook geschikt als kaartenhouder voor speelkaarten. Mag in de vaatwasser.
Technische info: 30 x 5 cm
• gewicht: 300 g
30 cm
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