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Hverdagens 
hjælpemidler
I dette katalog finder du et bredt udvalg af Etac’s 
hjælpemidler, der letter vigtige hverdagsopgaver, 
som at gribe fat, åbne, spise, skrive og tage tøj på.

Vi tilstræber at dække ethvert behov der måtte 
være og vores mål er, at ethvert menneske, uanset 
fysiske forudsætninger, skal have frihed til at skabe 
sin egen tilværelse og hverdag på sine egne vilkår.

Vores produkter er lavet med funktionalitet, kvalitet 
og omtanke for øje, så vi kan give vores kunder det 
bedst mulige. 

Tlf. 79 68 58 33
info@etac.dk
www.etac.dk
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Hygiejne

4

Beauty serien 

Beauty er vores prisbelønnede serie af 
kropspleje-hjælpemidler til personer med 
nedsat bevægelighed og svage muskler. 
Produkternes unikke kombination af god 
funktion, ergonomiske egenskaber og 
banebrydende design øger rækkevidden 
samtidig med, at belastningen af hænder,  
arme og skuldre minimeres.
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Produkt Varenr. HMI-nr. Vægt Mål

Beauty Rygbadebørste (1) 80210080 21834 203 g L 77 cm
Løs vaskesvamp til Beauty rygbadebørste, 2 stk 80210104
Beauty Badebørste (2) 80210076 21527 112 g L 38 cm
Løs vaskesvamp til Beauty badebørste, 2 stk. 80210103
Beauty Hårvasker (3) 80210078 21348 112 g L 36 cm
Beauty Lang kam (4) 80210070 21349 90 g L 37 cm
Beauty Kam (5) 80210068 21528 80 g L 30 cm
Beauty Lang hårbørste (6) 80210074 21350 112 g L 37 cm
Beauty Hårbørste (7) 80210072 21832 102 g L 29 cm
Beauty Holder til neglefil (8) 80210082 21526 45 g L 11 cm
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Produkt Varenr. HMI-nr. Mål

Tåvasker HCAA1847 12748 L 71 cm
Ekstra klud til tåvasker AL30471
Hårvaskebakke, oppustelig HCAA1874 19794 L 66 x B 57 cm
Badebuks, inkontinens AL78110 43607 Efter mål
Toiletpapirtang 80304001 01843 L 33 cm

Tåvasker 

Tåvaskeren har lange håndtag,  
så det er nemmere for  
brugeren at nå ben,  
fødder og ryg.

Badebuks, inkontinens 

Badebuksen er til personer, der 
har problemer med inkontinens. 
Den er produceret af Helly Hansen 
Specialprodukter og er lavet i et 100% 
vandtæt materiale med neoprengummi 
i taljen og omkring lårene. Badebuksen 
produceres efter individuelle mål og kan 
vaskes ved 40°. Se bestillingsskema 
på vores hjemmeside.

Toiletpapirtang 

Med toiletpapirtangen er det muligt for 
mennesker med nedsat bevægelighed 
selv at klare toiletbesøgene.  
Tåler kogning.

Hårvaskebakke  
En hjælp til dem der ikke selv kan 
klare hårvasken. Denne oppustelige 
model er specielt egnet til senge- 
liggende personer.

Tangen åbnes, og 
papiret anbringes 
mellem kæberne.

Tangen føres ned 
mellem benene, og 
der tørres.

Toiletpapiret rulles løst 
omkring tangen, så det 
dækker spidsen.

Tangen åbnes, og 
det brugte papir 
rystes af. 



Vinklede køkkenknive  
med bølgeskær
De vinklede knive er udformet til personer med nedsat kraft 
i hænder og arme. Skaftets vinkel betyder, at brugeren 
arbejder med lige håndled og undgår overbelastning af 
hænder og arme. Tåler maskinopvask ved 65°.

Kartoffelskrællere
Good Grips skrællerne har brede, behagelige håndtag og 
er egnede til personer med nedsat funktion i hænderne. 
Tåler maskinopvask ved 65°.
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Husholdning

Produkt Varenr. HMI-nr. Vægt Mål

Good Grips kartoffelskræller GG20081 25645 L 17,5 cm
Good Grips y-skræller GG21081 26269 L 14,5 cm
Vinklet smørekniv (1) 80402102 21408 37 g Skær 8,5 cm
Vinklet steakkniv (2) 80402101 21407 72 g Skær 11,5 cm
Vinklet forskærerkniv (3) 80501101 21401 75 g Skær 14,5 cm
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Fikseringsskærebræt
Fikseringsskærebrættet er et godt hjælpemiddel for 
brugere, som har nedsat funktion i den ene eller begge 
hænder.  Fix køkkenbræt er forsynet med en klembakke, 
hvor eksempelvis en skål kan holdes på plads. Tåler 
maskinopvask ved 65°.

Skærebræt og smørebræt
Skærebrættet med indstillelig ramme gør det nemt at 
skære brødskiver. Kniven ligger stabilt i styresporet, 
og stopklodsen regulerer skivernes tykkelse. Tåler 
maskinopvask ved 65°.
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Produkt Varenr. HMI-nr. Vægt Mål

Fikseringsskærebræt, Fix køkkenbræt 80501004 21428 1300 g L 31,5 x B 29,5 cm
Klembakke til Fix køkkenbræt 84001152
Reservedelssæt Fix køkkenbræt 84001200
Skærebræt med indstillelig ramme 80501005 16189 415 g L 35,5 x B 20 cm

Fix køkkenbræt 
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Spise og drikke

Etac Light bestik, tynde håndtag
Light bestikket er specielt egnet til personer med nedsat 
funktion i hænder og arme. Den tynde model er især for 
personer med nedsat muskelkraft.  
Tåler maskinopvask ved 65°.

Etac Light bestik, tykke håndtag
Light bestikket er specielt egnet til personer med 
nedsat funktion i hænder og arme. Den tykke model er 
speciel skånsom mod leddene og aflaster fingrene. Tåler 
maskinopvask ved 65°.

Produkt Varenr. HMI-nr. Vægt Mål

Etac Light bestik, tynde håndtag, Kniv 80401001 21419 21 g L 22 cm
Etac Light bestik, tynde håndtag, Gaffel 80401003 21417 24 g L 21 cm
Etac Light bestik, tynde håndtag, Ske 80401005 21418 34 g L 21 cm
Etac Light bestik, tynde håndtag, Dessertske 80401007 21416 26 g L 20 cm
Etac Light bestik, tykke håndtag, Kniv 80402006 21421 23 g L 21 cm
Etac Light bestik, tykke håndtag, Gaffel 80402002 21422 27 g L 18 cm
Etac Light bestik, tykke håndtag, Ske 80402004 21420 37 g L 22 cm
Etac Light bestik, tykke håndtag, Dessertske 80402007 21423 30 g L 18 cm
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Etac Light kombi-bestik
Kombi-bestikket indeholder Kniv/gaffel og Kniv/ske og 
er velegnet til personer der kun kan bruge den ene hånd. 
Skaftet er afrundet og oversiden helt lige, hvilket giver 
mulighed for et godt fast greb. Kombinationen kniv/
gaffel findes til både højrehåndede og venstrehåndede. 
Bestikket tåler maskinopvask ved 65°.

Etac Vinklede skeer
Vinklede skeer er specielt egnet til personer med nedsat 
funktion i hænder og arme. De vinklede skeer findes til 
såvel højre som venstre hånd. 

Varianten Etac Feed har en støttestrop og kan indstilles 
i vinklen, så de passer til brugeren. Skeerne må ikke 
anvendes i microbølgeovn. Tåler maskinopvask ved 65°.

Produkt Varenr. HMI-nr. Vægt Mål

Etac Feed vinklet ske, højre 80403301 21412 40 g L 16 cm
Etac Feed vinklet ske, venstre 80403302 21411 40 g L 16 cm
Etac Light vinklet ske, højre 80403201 21410 35 g L 19 cm
Etac Light vinklet ske, venstre 80403202 21409 35 g L 19 cm  
Etac Light kombi-bestik Kniv/ske 80403001 21405 35 g L 20 cm
Etac Light kombi-bestik Kniv/gaffel, højre hånd 80403002 21403 25 g L 18 cm
Etac Light kombi-bestik Kniv/gaffel, venstre hånd 80403003 21404 25 g L 18 cm



10  Hverdagens Hjælpemidler Etac | Creating Possibilities

Spise og drikke

Good Grips bestik, tungt og let
Bestikket fra Good Grips  fås i 2 varianter, et tungt og et let. 
Bestikket har et behageligt, bredt håndtag. Mundstykkerne 
på skeerne og gaflen kan vinkles.  
Tåler maskinopvask ved 65°.

Madningsbestik
Madningsbestikket kan anvendes til både børn og 
voksne, der har behov for støtte, når de spiser. Bestikket 
har bløde kanter, hvilket gør det behageligt at spise med. 
Tåler maskinopvask ved 65°.

Produkt Varenr. HMI-nr. Vægt Mål

Good Grips bestik (tungt) Kniv GGNC65565 27177 174 g L 21 cm
Good Grips bestik (tungt) Gaffel GGNC65560 27175 170 g L 20 cm
Good Grips bestik (tungt) Ske GGNC65562 27176 174 g L 21 cm
Good Grips bestik (tungt) Dessertske GGNC65561 27178 170 g L 20 cm
Good Grips bestik (let) Kniv GGNC65592 21895 80 g L 20 cm
Good Grips bestik (let) Kniv med grillskær GGNC65585 30284 82 g L 21 cm
Good Grips bestik (let) Gaffel GGNC65591 21896 70 g L 20 cm
Good Grips bestik (let) Dessertske GGNC65593 26489 70 g L 19 cm
Good Grips bestik (let) Suppeske GGNC65590 25742 73 g L 18,5 cm
Good Grips bestik (let) Ske GGNC65594 21897 77 g L 20 cm
Madningsske 80403101 21414 37 g L 22 cm
Madningsske, lille 80403102 21415 31 g L 20 cm
Madningsgaffel 80403103 21413 34 g L 22 cm
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Drikkeglas med bred stilk 

Etac Tasty drikkeglas er let og har en bred stilk, som letter 
håndgrebet og giver mulighed for, at glasset kan hvile på 
hånden. Tåler maskinopvask ved 65°. 

Tallerken 
Etac Tasty tallerken gør det nemmere for enhåndsbrugere at 
få maden op på gaflen eller skeen og nemmere for personer 
med usikre bevægelser at holde maden på tallerknen. 

Etac Tasty tallerken er lavet af hvid melamin med  
skridsikker bund og høj kant i den ene side.  
Tåler maskinopvask ved 65°. 

Doseringskrus og drikkeglas
Etac Feed doseringskrus har en tud, der gør det let at 
drikke af, og samtidig er lang nok til at aktivere synke- 
bevægelsen. Rilleglasset med tudlåg giver et rigtig godt 
greb for både små og store hænder.   
Begge tåler maskinopvask ved 65°.

Krus med tudlåg og sugerørsholder 

Etac Tasty krus har låg med tud og sugerørsholder, 
som holder sugerøret fast i kanten af glasset. Tåler 
maskinopvask ved 65°. 

Produkt Varenr. HMI-nr. Vægt Mål

Etac Tasty drikkeglas med bred stilk 80404001 21424 75 g 3 dl
Etac Feed doseringskrus 80404101 21402 40 g 1,25 dl
Rilleglas med tudlåg NO5757 36803 2 dl
Etac Tasty krus med tudlåg 80404042 21425 125 g 3 dl
Bæger til Tasty krus med tudlåg (80404042) 80404002
Etac Tasty tallerken med skridsikker bund 80404005 19625 160 g Ø 19 cm



Spisestykke 
i frotté
Frotté spisestykket er kraftigt 
sugende med en blød forside og 
vandtæt bagside. Fås i farverne grå 
og blåbær.
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Spise og drikke

Produkt Varenr. HMI-nr. Vægt Mål

Spisestykke, farve grå IM8533022/91 47472 L 90 x B 50 cm
Spisestykke, farve blåbær IM8533023/91 47472 L 90 x B 50 cm



Greb til hverdagen

Knappelukkere
Knappelukkerne er en hjælp til personer, som på grund af nedsat funktion i  
arme eller hænder har svært ved at få knappen i knappehullet.  
Kan betjenes med én hånd.

Universalvrider
Universalvrideren letter små daglige 
gøremål som at åbne vandhanen, 
låse døren og tænde komfuret. Plast-
piggene giver et godt greb og skaftet 
er meget behageligt at holde ved.

Produkt Varenr. HMI-nr. Vægt Mål

Knappelukker lang combi 80602004 21343 18 g L 22 cm
Good Grips knappelukker GGNC28667 19443 L 17 cm
Etac Butler knappelukker, kuglegreb 80602001 21340 25 g L 13 cm
Universalvrider 80503003 21332 84 g Gribeflade 5,5 x 6,5 cm
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Etac Letvægtsgribetang
Aktive gribetænger findes i flere forskellige modeller. De er 
lette og har ergonomisk designede håndtag, som gør det at 
nå og gribe nemmere. Kæberne kan åbnes bredt men også 
gribe de små ting. Samtidig kan de dreje, hvilket er en unik 
funktion. De er nemme at indstille i to forskellige positioner. 
Dette betyder, at de kan indstilles horisontalt eller vertikalt 
uden at skulle dreje armen. Alle modellerne har en magnet i 
håndtaget, så man kan opsamle små metal genstande.

Etac Letvægtsgribetang med krog
Gribetangen kan bruges horisontalt og vertikalt, uden at 
armen vrides, da gribekloen kan drejes 90°. Den aktiveres 
meget let og har magnet i enden af håndtaget, så den også 
nemt opsamler mindre metalgenstande. Krogen på gribe- 
kloen letter opsamling eller påklædning. Gribetangen med 
kraftgreb er udformet med håndtags-
vinkel og stilbar underarmsstøtte, 
som gør den anvendelig for brugere 
med nedsat løftekraft.

Greb til hverdagen

14  Hverdagens Hjælpemidler Etac | Creating Possibilities



Gribetang med magnet, aktiv
Stærk, aktiv gribetang med magnet i enden af håndtaget. 
Skridsikker belægning i kloen giver et sikkert greb. 

Produkt Varenr. HMI-nr. Vægt

Etac Letvægtsgribetang, aktiv 45 cm 80505004 20226 126 g
Etac Letvægtsgribetang, aktiv 60 cm 80505007 76928 139 g
Etac Letvægtsgribetang, aktiv 70 cm 80505003 20227 155 g
Etac Letvægtsgribetang, aktiv 80 cm 80505008 76929 165 g
Etac Letvægtsgribetang, aktiv 90 cm 80505009 76930 176 g
Etac Letvægtsgribetang med krog, aktiv 45 cm 80505006 20229 117 g
Etac Gribetang med kraftgreb og krog, aktiv 60 cm 80505005 20228 139 g
Gribetang med magnet, aktiv 60 cm   AL144110.1 20204 155 g
Gribetang med magnet, aktiv 70 cm AL144111.8 20205 175 g
Gribetang med magnet, aktiv 80 cm AL144112.5 20206 190 g
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Produkt Varenr. HMI-nr. Max. brugervægt

Handy støttehåndtag, lige 30 cm 80210040 45133 160 kg
Handy støttehåndtag, lige 40 cm 80210042 45120 160 kg
Handy støttehåndtag, lige 60 cm 80210044 45119 160 kg
Handy støttehåndtag, vinklet 40 cm 80210046 45121 160 kg
Flex Støttehåndtag 30 cm hvid skruefæste 81707110 102373 100 kg
Flex Støttehåndtag 60 cm hvid 2x30 cm skruefæste 81707120 102374 100 kg
Flex Tilbygningsdel 30 cm hvid skruefæste 81706110 102386 100 kg
Flex Støttehåndtag 30 cm grå skruefæste 81707310 100 kg
Flex Støttehåndtag 60 cm grå 2x30 cm skruefæste 81707320 100 kg
Flex Tilbygningsdel 30 cm grå skruefæste 81706310 100 kg
Flex Tilbygningsdel 30 cm hvid limfæste 81706210 102388 100 kg
Flex Støttehåndtag 30 cm hvid limfæste 81707210 102379 100 kg
Flex Støttehåndtag 60 cm hvid 2x30 cm limfæste 81707220 102380 100 kg
Flex Tilbygningsdel 30 cm grå limfæste 81706410 100 kg
Flex Støttehåndtag 30 cm grå limfæste 81707410 100 kg
Flex Støttehåndtag 60 cm grå 2x30 cm limfæste 81707420 100 kg

Greb til hverdagen
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Etac Handy Støttehåndtag 

Støttehåndtaget Handy er designet til montering såvel inde 
som ude. Overfladen på støttehåndtaget har ribber i  
blødt materiale, som gør håndtaget sikkert at holde ved.

Støttehåndtaget fås i fire 
forskellige størrelser og er ud- 
ført i et rengøringsvenligt  
design uden skarpe kanter.

Etac Flex støttehåndtag
Disse fleksible støttehåndtags materiale samt gen-
nemtænkte form og overflade giver et ergonomisk og 
sikkert greb, også selvom hænderne eller støtte- 
håndtagene er våde. Vælg mel-
lem lim- eller skruemontering. 

Det enkle Scandinaviske  
design matcher vore S.P.A.  
serie til badeværelset. 

Se mere på vore hjemmeside.



Strømpeaftager
Strømpeaftageren Butler gør det nemt at tage strømper af 
– det gælder både almindelige strømper og kompressions-
strømper. Brugeren undgår at bøje meget i ryggen samti-
dig med, at anstrengelsen ved at forsøge at bøje sig ned 
begrænses. Strømpeaftageren kan bruges med både højre 
og venstre hånd – i et tempo, du selv bestemmer.  
Produktet er nemt at gøre rent. Kan også anvendes som 
skohorn.  

Kuglepen
Reumatikerkuglepennen er ergonomisk udformet og 
modvirker punkttryk og belastning af pegefingeren.  
Etac Kuglepen har et bredt greb, der gør den behagelig  
at holde ved.

Produkt Varenr. HMI-nr. Vægt Mål

Etac Kuglepen 80701001 21338 26 g
Strømpeaftager, Butler AL6900362000 40322 12 g L 53 cm
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Greb til hverdagen

Produkt Varenr. HMI-nr. Vægt Mål

Socky strømpepåtager, støtte og kompression 80601003-2 21335 90 g L 100 cm
Socky strømpepåtager, lang 80601001-2 21337 146 g L 60 cm
Socky strømpepåtager, kort 80601002-2 19434 94 g L 40 cm

Strømpepåtagere
At klæde sig på bør være nemt. Når smerte eller reduceret 
mobilitet forhindrer dig i at tage strømper på, kan du få 
hjælp af Etac strømpepåtager. Der findes tre varianter, som 
alle er meget brugervenlige. Velegnet til både strømper og 
strømpebukser.

Etac Socky strømpepåtager, støtte og kompression 
Strømpepåtageren er beregnet til støtte- og kompressions-
strømper. Den har gode trækkehåndtag og letter påføringen 
for såvel bruger som hjælper.

Etac Socky strømpepåtager, lang 
Socky strømpepåtager, lang, gør det enkelt at tage strømper 
og strømpebukser på. 

Etac Socky strømpepåtager, kort 
Socky strømpepåtager, kort, anvendes til at tage korte eller 
lange strømper på. Den er lille, smidig og let at tage med 
sig. Strømpen sættes over nylonstykket på strømpepåtager-
en, og herefter trækkes den nemt over foden.

For at opnå det bedste resultat, husk:
• Strømpen skal være elastisk
• Træk strømpen udover strømpepåtageren indtil 

tåsektionen er strakt omkring strømpepåtageren
• Hold hælen nedad.
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Sidde og ligge

Produkt Varenr. HMI-nr. Mål

Square, NonSlip måtte IM2248 71071 38 x 48 x 0,5 cm
Non-slip i metermål - 5 meter IM2246 50726 B 150 x L 500 cm
Non-slip i metermål - 30 meter IM2247 50725 B 150 x L 3000 cm
Sengestige, hvide håndtag HCAA3660 28233 19,6 x 150 cm
Absorberende Underlag, hvid/blå, bomuld på overside IM110160/B 47690 B 110 x L 160 cm
Absorberende Underlag, grøn/blå, mikrofiber på overside IM110160/M 47689 B 110 x L 160 cm
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Sengestige 

Sengestigen giver brugeren mulighed for at trække sig 
selv op i sengen. Nylonsnor med plasthåndtag.

NonSlip
NonSlip er et skridsikkert materiale med mange anven-
delsesmuligheder: under løse tæpper og måtter, under 
spisebakke/tallerken/skærebræt mm. Under puder, 
under fødder – alle steder hvor man vil øge friktionen. 

Fås i metermål på rulle og som en måtten NonSlip 
Square. NonSlip Square kan placeres under fødderne for 
at øge friktionen og lette brugeren ved at skubbe fra med 
benene i forbindelse med forflytninger højere op i sengen.

Absorberende underlag
De absorberende underlag er udført i en 4-lags konstruk-
tion, hvorved urin, blod, vand og andre væsker bliver 
transporteret væk fra kroppen og ned i det absorberen-
de mellemlag. Alle 4 lag er lamineret sammen, dermed 
sikres en komfortabel og jævn liggeflade.



Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac, afdeling øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske 
hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. 

Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet 
for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder 
og produktinformationer på www.etac.dk.
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Etac tilbyder også et stort 
udvalg af hjælpemidler til 
bad og toilet. Bestil vores 
katalog eller se mere på 
vores hjemmeside: 
www.etac.dk


