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Småhjälpmedel

Etac Feed – bestick och dosmugg
Feed matningsbestick, specialskedar och dosmugg är utmärkta hjälpmedel både för barn och vux-
na som behöver extra stöd och hjälp vid måltiden. Besticken är mjukt formade för att underlätta 
matning och dosmuggen har en form som gör att den känns trygg att dricka ur. Tål maskindisk.

Beskrivning Art. nr.
Matningsbestick sked 80403101
Matningsbestick liten sked 80403102
Matningsbestick gaffel 80403103
Sked, vinklad inställbar för höger hand 80403301
Sked, vinklad inställbar för vänster hand 80403302
Dosmugg 80404101

Material
Matningsbestick: Termoplastisk polyester
Vinklad ställbar: Vit polyamid:
Dosmugg: Polykarbonat 

Tål maskidisk.
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Specialsked Etac Feed  
När barnet vill äta själv

Den vinklade inställbara skeden finns för både höger 
och vänster hand. Skedbladet är steglöst inställbart 
och handtaget har en kombinerad ”stöd- och stopptapp”. 
Det innebär att barnet kan greppa nära skedbladet, och 
att tappen stödjer mot tallriken och förhindrar att handen 
hamnar i maten. Remmen är lämplig när greppförmågan är 
dålig.

Dosmugg Etac Feed
Dosmuggen är avsedd för personer som behöver hjälp att 
dricka. Tack vare snipformen går det att dricka utan att luta 
huvudet bakåt. Muggen ger också god kontakt med läpparna 
så att det känns tryggare att hälla. Muggen är graderad med 
1/2 och 1 dl. Muggens höjd exkl pip är 7 cm.

Etac Feed matningsbestick
Matningsbesticken är tillverkade i plast och har mjuka 
runda kanter för att kännas behagliga i munnen. Formen 
som gör det lätt att ge mat till personer som har svårt att 
öppna munnen. Skaftet ger mataren ett bekvämt grepp, 
god balans och är långt så att den som blir matad också 
kan hålla i besticke

Vikt och längd
Sked, standard: 37 g, 22 cm
Sked, liten: 31 g, 20 cm
Gaffel: 34 gg, 22 cm
Vinklad ställbar: 40 g, 16 cm
Dosmugg 40 g, 7 cm

Design
Ergonomidesign


