Etac Light – bestick
med erkänt god form
och funktion

Light – bestick
Besticken finns i ett antal former och är avsedda för personer med nedsatt kraft
och rörlighet i hand och arm som gör det lättare att äta. Gemensamt för dem
alla är den låga vikten. Samtliga bestick tål maskindisk.

Bestick med lätta tjocka skaft
De lätta och tjocka besticken är skonsamma mot smärtande fingrar och avlastar handen.
Handtagen är ovala med en mjukt avrundad topp. De kan greppas på flera olika sätt och
ligger säkert i handen. Den stora skedens handtag är smalare vilket underlättar ett grepp
mellan tumme och pekfinger. Kniven har en vass egg och handtagets vinkel mot knivbladet
ger en skön avlastning åt pekfingret.

Artikel
Light gaffel, tjockt handtag
Light sked, tjockt handtag
Light kniv, tjockt handtag
Light dessertsked, tjockt handtag

Art.nr
80402002
80402004
80402006
80402007

Mått
Gaffel: 18 cm
Sked: 22 cm
Kniv: 21 cm
Dessertsked: 18 cm
Material	
Ätdel: Rostfritt stål
Handtag: ABS-plast
Vikt
Gaffel: 27 g
Sked: 37 g
Kniv: 23 g
Dessertsked: 30 g

Skötsel
Tål maskindisk
Design
Ergonomidesign

Vinklad sked
En vinklad sked underlättar när koordinationen är
nedsatt eller när handled och underarmrörelser
är begränsade. Handtaget är utformat för att
kunna användas med både ”pennfattning” och
tvärhandsgrepp. Skeden finns i två varianter, för
höger respektive vänster hand.

Artikel
Light sked, vinklad, höger hand
Light sked, vinklad, vänster hand
Mått
19 cm
Material
Ätdel: Rostfritt stål
Handtag: ABS-plast
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Art.nr
80403201
80403202

Vikt
35 g
Skötsel
Tål maskindisk
Design
Ergonomidesign

De vinklade skedarna ligger
stadigt i handen.

Skapar möjligheter

Bestick med lätta smala skaft
De smala och långa besticken underlättar vid generell nedsatt
muskelkraft. Handtagen är mjukt kantiga och är utmärkta
att hållas med ”pennfattning”. Den extremt låga vikten i
kombination med bestickens längd gör att endast minimal kraft
och rörelseomfång krävs för att föra ätdelen till m
 unnen.
Artikel
Light gaffel, smalt handtag
Light sked, smalt handtag
Light kniv, smalt handtag
Light dessertsked, smalt handtag

Art.nr
80401003
80401005
80401001
80401007

Mått
Gaffel: 21 cm
Sked: 21 cm
Kniv: 22 cm
Dessertsked: 20 cm
Material
Ätdel: Rostfritt stål
Handtag: ABS-plast
Vikt
Gaffel: 24 g
Sked: 34 g
Kniv: 21 g
Dessertsked: 26 g

Skötsel
Tål maskindisk
Design
Ergonomidesign

Med mycket nedsatt handfunktion
är det lättare att hålla och lyfta
bestick med ”pennfattning”.

Besticken ligger stadigt i handen och är
sköna att greppa.

Med mycket nedsatt handfunktion är det lättare att
hålla och lyfta bestick med ”pennfattning”.

De vinklade skedarna ligger s tadigt i handen.

Med kombinationsbesticken kan greppet varieras för
både att skära och plocka upp maten från tallriken.

www.etac.se
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Dessa bestick kombinerar kniv/gaffel alternativt kniv/sked vilket
gör det möjligt att äta med bara en hand. Handtagen har en
plan sida, vilket underlättar varierande grepp med bibehållen
stabilitet. Kniv/gaffeln finns i två varianter, för höger respektive
vänster hand. Kniv/skeden är utformad för att passa både
höger och vänster hand. På samtliga bestick ligger kniveggen
på ätdelens undersida, för att undvika skärsår i mungipan.

Artikel
Light kniv/sked
Kniv/gaffel, höger hand
Kniv/gaffel, vänster hand

Art.nr
80403001
80403002
80403003

Mått
Kniv/gaffel: 18 cm
Kniv/sked: 20 cm
Material
Ätdel: Rostfritt stål
Handtag: ABS-plast
Vikt
Kniv/gaffel: 25 g
Kniv/sked: 35 g
Skötsel
Tål maskindisk
Design
Ergonomidesign

Med kombinationsbesticken kan greppet varieras för både
att skära och plocka upp maten från tallriken.
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