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Tuotteita, joiden suunnittelussa on  
pyritty toimivuuteen, turvallisuuteen  
ja yksinkertaisuuteen
Kylpyhuone on tapaturma-altis tila
Istuminen suihkun aikana sekä tukikahvojen ja ammelaudan 
käyttäminen turvalliseen siirtymiseen ovat hyviä esimerkkejä 
kylpyhuoneen turvallisuuden parantamisesta. Suihkujakkaran, 
wc-istuimen korotuksen ja ammelaudan on kuitenkin oltava 
toimivia ja turvallisia. 

Toimivuus ja turvallisuus kulkevat Etacilla käsi kädessä. Siksi 
olemme ottaneet toimintaterapeutteja ja käyttäjiä mukaan 
tuotekehitystyöhömme. Kaikki tuotteet testataan ja tarkistetaan 
huolellisesti sen varmistamiseksi, että ne täyttävät kaikkien 
turvallisuusmääräysten vaatimukset.

Tuotekehitystä parhaimmillaan
Toimintaterapeutti teki kotikäynnin ikääntyneen, reumaa 
sairastavan miehen luokse, joka asuu yksin maalla. Hän 
huomasi epämiellyttävää hajua, joka oli peräisin miehen 
sukista. Hän piti samoja sukkia neljän päivän ajan, koska 
hänen oli hyvin vaikea saada puettua ja riisuttua ne itse. 

Toimintaterapeutti esitteli yksinkertaisen muovisen 
sukanvetolaitteen, joka piti taittaa ja asettaa samaan  
aikaan sukan sisään. Se oli miehelle liian vaikeaa. Terapeutti  
ei antanut periksi, vaan kysyi tuotesuunnittelijaveljeltään, 
ottaisiko tämä haasteen vastaan. Kolmikko muodosti  
tiimin, joka oli päättänyt kehittää sukanvetolaitteen,  
jota vanha mies pystyisi käyttämään. Tuloksena syntyi pitkä, 
kartiomainen malli, joka oli yläosan muovikahvaa lukuun 
ottamatta sileää nailonkangasta. Nyt vanhus pystyi helposti 
vaihtamaan sukkansa joka päivä. 

Lue lisää Etac Socky -sukanvetolaitteesta sivulta 12. Katso 
ohjevideoitamme Etac Socky -sukanvetolaitteiden käyttöön 
osoitteesta www.etac.com
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Arkielämän apuvälineet
Tärkeistä jokapäiväisistä tehtävistä, kuten esineisiin tarttumisesta, kääntämi-
sestä, syömisestä, kirjoittamisesta ja pukeutumisesta, saattaa tulla vaikeaa 
niille, joiden käsivarsien ja käsien voima ja liikkuvuus ovat heikentyneet.
Arjen apuvälineemme lievittävät lihaksiin ja niveliin kohdistuvaa rasitusta ja 
kuormitusta helpottaen näiden tärkeiden tehtävien suorittamista itsenäisesti.



Etac Beauty -vartalonhoitotuotteet
Sen lisäksi, että Beauty-tuotteiden käyttö helpottaa vartalon pesemistä,  
ne myös hierovat pehmeästi ihoa ja päänahkaa.

Etac Beauty -vartalon- ja selänpesin
Beauty-vartalon- ja selänpesimet on suunniteltu helpottamaan 
ylettymistä ja peseytymistä. Pesuliinat eivät ime vettä, mikä  
tekee niistä kevyitä ja tasapainoisia myös märkinä. Kahvat  
ovat soikeat, ja niiden pinta mahdollistaa varman otteen. 
Pesuliinat ovat konepestäviä ja vaihdettavia.

Kuvaus Tuotenro
Beauty-vartalonpesin 80210076

vartalonpesimen varapesuliina 2 kpl/pkt 80210103
Beauty-selänpesin 80210080

selänpesimen varapesuliina 80210104
Beauty-hiustenpesin 80210078

Pituus
Beauty-vartalonpesin: 38 cm
Beauty-selänpesin: 77 cm
Beauty-hiustenpesin: 36 cm

Paino
Beauty-vartalonpesin: 112 g
Beauty-selänpesin: 203 g
Beauty-hiustenpesin: 112 g

Materiaalit
Polypropeeni  ja TPE 
Pesuliina: puuvilla, sisävuori polyeteeniä

Design 
Ergonomidesign
Beauty-tuotemallit ovat rekisteröityjä

Etac Beauty -selänpesin on 
suunniteltu helpottamaan 
kahden käden otetta. 

Etac Beauty - vartalonpesin on 
malliltaan käyttäjäystävällinen 
ja kaareva.

Etac Beauty  
-hiustenpesin
Beauty-hiustenpesin korvaa sormet 
shampoon levittämisessä ja päänahan 
hieromisessa. Varsi ja kädensija  
ovat malliltaan samanlaiset kuin 
vartalonpesimessä, mikä mahdollistaa 
päähän yltämisen käsiä, hartioita  
tai käsivarsia rasittamatta.
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Etac Beauty -kampa ja -harja
Beauty-kammasta ja -harjasta on saatavana kaksi pituutta. 
Lyhyempää mallia suositellaan, kun käyttäjä yltää korvaan. 
Pidempi sopii käyttäjille, jotka yltävät ainoastaan hartioille. 
Sekä kampa että harja ovat kaarevia parhaan mukavuuden 
ja hallinnan varmistamiseksi hiusten kampauksen/
harjauksen aikana.

Beauty-monitoimikahva
Beauty-monitoimikahva asettuu mukavasti  
käteen ja tarjoaa useita eri käyttömahdollisuuksia.  
Asettamalla kynsiviilan monitoimikahvaan saat  
tehtyä helpon pedikyyrin. Kahvan leveämpään päähän  
voi kiinnittää hammasharjan tai parranajokoneen.

Etac Beauty -monitoimikahvassa on pehmeä  
ja tasainen pinta.

Kuvaus Tuotenro
Beauty-hiusharja 80210072
Beauty-hiusharja, pitkä 80210074
Beauty-kampa 80210068
Beauty-kampa, pitkä 80210070
Beauty-monitoimikahva 80210082

Pituus
Beauty-hiusharja: 29/37 cm 
Beauty-kampa: 30/37 cm
Beauty-monitoimikahva: 11 cm

Paino
Beauty-hiusharja 102/112 g 
Beauty-kampa 80/90 g
Beauty-monitoimikahva: 45 g

Materiaalit
 Polypropeeni ja TPE
Kynsiviila: hiomapaperi

Design 
Ergonomidesign  
Beauty-tuotemallit ovat rekisteröityjä
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Etac Torkel -wc-paperipihdit
Intiimihygieniasta huolehtiminen on jokaiselle tärkeä tehtävä.

Enemmän yksityisyyttä
Kun tarttuminen, ulottuminen ja liikkuvuus ovat rajoittuneet, 
näiden pihtien avulla voidaan käyttää WC-paperia, 
pesuliinoja tai pieniä pyyhkeitä. Torkel-pihdit voidaan 
desinfioida, ja ne kestävät myös keittämisen.

Torkel-wc-paperipihtien käyttö:

Kuvaus Tuotenro
Torkel-wc-paperipihdit 80304001

Mitat
Pituus: 33 cm

Paino
100 g

Materiaali
Polyamidi-muovi

Design 
Designkonsulterna

Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella 
desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 ºC:n 
lämpötilassa. Kestävät myös keittämistä.

2.  Kääri paperi löysästi pihtien ympärille, 
niin että se peittää kärjen.

1.  Repäise wc-paperipala (noin 40 cm). 
Avaa pihdit puristamalla kahvasta  
ja pujota sitten paperi niiden väliin.

3.  Pyyhi.

4.  Avaa pihdit ja ravistele niitä 
irrottaaksesi wc-paperin.

Etac | Creating Possibilities8 Arkielämän apuvälineet



www.etac.com  Arkielämän apuvälineet 9



Etac Aktiv -tarttumapihdit
Etac Aktiv -tarttumapihdeistä on saatavana useita eri malleja. Ne ovat kevyitä, ja niissä 
on ergonomisesti muotoillut kädensijat, jotka helpottavat kurottamista ja tarttumista. 
Pihdit avautuvat kokonaan, mutta tarttuvat silti pienimpiinkin esineisiin. Ainutlaatuista on 
mahdollisuus kääntää pihtien leuat. Ne on helppo vaihtaa vaaka-asennosta pystyasentoon. 
Kaikkien mallien kahvassa on magneetti pienien metalliesineiden poimimista varten.

Etac Aktiv -tarttumapihdit, pitkät ja lyhyet
Etac Aktiv -tarttumapihtien kahvat ovat hieman taivutetut, ja niiden ohjaamiseen 
riittää kevyt ote kädellä. Väline hyödyntää käden voimaa ja siitä saa tehokkaan otteen. 
Kahvassa on tuki etusormelle, mikä parantaa pihtien käsiteltävyyttä. Tarttumapihtien 
leukojen tartuntapinta on pinnoitettu lujalla kumilla, mikä takaa suuren kitkan samalla 
pienentäen myös tarvittavaa voimaa. 

Pihdit voi asettaa kahteen 
eri asentoon.

Aktiivisista tarttumapihdeistä on saatavana viisi eri pituutta. Pitkiä pihtejä 
suositellaan, kun käyttö tapahtuu enimmäkseen seisaallaan.

Kaikkien mallien kahvassa 
on magneetti metalliesineiden 
poimimista varten.

Aktiivisilla 45 cm pitkillä tarttumapihdeillä 
ylettyy hyvin lattialle istuvasta asennosta. 
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Etac Aktiv -tarttumapihdit tuetulla otteella ja koukuilla
Näissä Aktiv-tarttumapihdeissä on 90° taivutettu kädensija ja kyynärvarren tuki, joka mahdollistaa 
käytön henkilöille, joiden nostokyky on hyvin rajallinen ja kädet heikot. Pihdeissä on koukut 
esineiden vetämistä tai työntämistä varten. Koukulla varustetuissa tarttumapihdeissä on myös 
samat käännettävät pihtien leuat ja magneetti pienten metalliesineiden poimimiseen.

Koukulliset Etac Aktiv -tarttumapihdit
Nämä kätevät koukulliset Etac-tarttumapihdit ovat täydellinen apuväline 
pukeutumiseen ja riisuutumiseen, kun koukkujen ansiosta vaatteita voidaan 
vetää tai työntää. Lisäksi koukulliset tarttumapihdit ovat yhtä kevyet 
ja erinomaisen toimivat kuin muut Aktiv-sarjan tarttumapihdit.

Kuvaus Tuotenro
Aktiv-tarttumapihdit 45 cm 80505004
Aktiv-tarttumapihdit 60 cm 80505007
Aktiv-tarttumapihdit 70 cm 80505003
Aktiv-tarttumapihdit 80 cm 80505008
Aktiv-tarttumapihdit 90 cm 80505009
Tarttumapihdit tuetulla otteella ja koukuilla, 60 cm 80505005
Koukulliset tarttumapihdit, 45 cm 80505006

Nostokapasiteetti
Tarttumapihtejä ei tulisi käyttää yli 2 kg:n kuormien nostamiseen.

Paino
45 cm: 111 g 
70 cm: 128 g
Tuetulla otteella varustetut tarttumapihdit: 139 g
Koukulliset tarttumapihdit: 117 g

Materiaalit
Kädensija ja pihdit: polykarbonaatti/ABS 
Kyynärvarren tuki ja pihtien kiinnike: polyamidi 
Putki: alumiini

Design 
Ergonomidesign 

Kahvaa on taivutettu, jotta ranne pysyy 
suorassa ja pihdeistä saa tukevan otteen. 
Kyynärvarren tuki yhdistettynä ote on 
tukeva ja tehokas.

Aktiv-tarttumapihdit, joissa 
tuenta käsivarrelle ja koukut 
pihtien leuoissa

Koukulliset Aktiv-tarttumapihdit ovat täydellinen 
työkalu kurkottamiseen ja pukeutumiseen.

Koukkujen kuvioitu kuminen sisäpinta 
antaa hyvän otteen.
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Etac Socky -sukanvetolaite
Etac Butler -napittimet
Jalkoihin kurkottaminen tai pienten nappien tai vetoketjujen kiinnittäminen voi  
olla tuskallista, jos kipu rajoittaa liikkuvuutta tai motoriset taidot ovat heikentyneet.  
Nämä ongelmat voivat olla monimutkaisia, ja sama malli ei välttämättä sovi kaikille.  
Tässä on kolme vaihtoehtoista sukanvetolaitetta ja kaksi napitinta.

Etac Socky -sukanvetolaite, lyhyt
Lyhyt Socky on täydellinen sukanvetolaite sekä lyhyille että 
polvipituisille sukille, lentosukat mukaan lukien. Se koostuu 
muovipohjasta, jossa on kaksi koukkua valmiiksi taitellun 
nailonkankaan alla. 

Lyhyen Etac Sockyn käyttö
Sukka vedetään yksinkertaisesti Sockyn kankaan päälle, kunnes 
sen yläreuna yltää koukkujen päälle. Aseta nauha pohkeen 
taakse ja vedä. Lyhyt Socky liukuu jalkaterän ja säären ympäri 
kevyesti ja asettaa sukan täydellisesti paikalleen. 

Etac Socky -sukanvetolaite, pitkä
Pitkä Socky on täydellinen ratkaisu, kun käsivoimat 
ja liikkuvuus ovat rajoittuneita tai kun sukan ja lattian/maton 
välistä kitkaa on vähennettävä. Sitä voidaan käyttää sekä 
lyhyisiin että polvipituisiin sukkiin ja myös sukkahousuihin. 
Pitkä Socky koostuu pitkästä muovilevystä, joka on asetettu 
valmiiksi taitetun nailonkankaan alle ja jonka yläreunassa 
on kahva. 

Pitkän Etac Sockyn käyttö

Sukka asetetaan yksinkertaisesti Sockyn kankaan ympärille  
ja vedetään ylös. Kahvaa käytetään pitkän Sockyn vetämiseen 
ylös samalla, kun muovilevy liukuu pitkin lattiaa ja pitää sukan 
varmasti paikallaan. Käytä sukkahousujen kanssa kahta pitkää 
Sockya, jotka on yhdistetty toisiinsa Etac Socky -yhdistäjäosalla.

Nailonkankaan alla olevat muovikoukut pitävät sukan paikallaan 
ja tekevät sukan pukemisesta helppoa.

Kahva tekee pitkän Sockyn käytöstä helppoa, kun käsien  
ja käsivarsien voima ja liikkuvuus ovat rajoittuneita.

Etac | Creating Possibilities12 Arkielämän apuvälineet



Etac Butler -napittimet
Butler-napittimista on saatavana kaksi mallia. 
Pyöreäkahvaista mallia voidaan käyttää sekä suurten 
että pienten nappien ja myös vetoketjujen käsittelyyn. 
Pitkäkahvainen malli sopii kaikenlaisten nappien, 
myös farkkujen metallinappien käsittelyyn.

Pyöreä kahva tuntuu 
mukavalta kämmenellä.

Metallikoukku voidaan  
puristaa kokoon niin, että se 
sopii pieneen napinreikään.

Ohjevideo osoitteessa etac.com 
Etac Sockyn käyttö

Etac Socky -sukanvetolaite tuki-  
ja kompressiosukille
Tämä sukanvetolaite on suunniteltu eripituisille ja -tyyppisille 
tuki- ja kompressiosukille. Se koostuu kahdesta pitkästä 
nailonkangasosasta, jotka kiinnitetään toisiinsa tarranauhalla. 
Kummassakin osassa on suuri kahva, josta vetämällä sukka 
vedetään jalkaterän ja säären päälle. 

Pitkän Sockyn käyttö
Aseta tukisukka Sockyn päälle. Kangasosat irtoavat toisistaan, 
kun vedät sukan ylös. Se auttaa myös hoitajaa hoidettavan 
avustamisessa.

Kuvaus Tuotenro
Socky-sukanvetolaite, lyhyt 80601002
Socky-sukanvetolaite, pitkä 80601001
Socky-yhdistäjäosa 80601021
Socky-sukanvetolaite tuki- ja kompressiosukille 80601003
Butler-napitin, pyöreä 80602001
Butler-napitin, pitkä 80602004

Pituus
Socky, lyhyt, 40 cm
Socky, pitkä, 60 cm
Socky-sukanvetolaite tuki-
ja kompressiosukille: 100 cm
Butler, pyöreä: 13 cm 
Butler, pitkä: 22 cm

Patentti
Lyhyt ja pitkä Socky on patentoitu.

Paino
Socky, lyhyt: 94 g
Socky, pitkä: 146 g
Socky-sukanvetolaite tuki-
ja kompressiosukille: 90 g 
Butler, pyöreä: 25 g 
Butler, pitkä: 18 g

Materiaalit
Socky-sukanvetolaitteet: 
Kangas: polyamidi 
Muoviosat: polypropeeni
Butler-napittimet:
Kahva: polystyreeni
Pyöreä Butler, varsi: epoksipinnoitettu metalli
Pitkä Butler, koukku: galvanoitu lanka

Design 
HM Center

Tämä Socky-malli auttaa myös hoitajaa avustamaan tuki-  
tai kompressiosukkien pukemisessa.
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Etac Contour -kynä
Contour-kynä on suunniteltu erityisesti tarjoamaan mahdollisuus 
käsin kirjoittamiseen henkilöille, joiden käden otteet ovat heikot. 
Ohennetun otealueen ansiosta kynä asettuu mukavasti peukalon 
ja etusormen väliin. Peukalo vakauttaa otteen, ja kirjoittaminen 
onnistuu hyvin pienellä vaivalla. Kevyesti juokseva muste pienentää 
myös osaltaan sormiin kohdistuvaa kuormitusta.

Etac Contour -kynä ja Uni-yleisavaaja
Meidän kaikkien on aina joskus kirjoitettava muistiinpanoja tai allekirjoitettava asiakirjoja. 
Lisäksi ovien ja kaappien avaamiseksi tai lamppujen sytyttämiseksi ja sammuttamiseksi  
on käännettävä nuppeja ja kahvoja.

Kuvaus Tuotenro
Contour-kynä 80701001
Uni-yleisavaaja 80503003

Materiaalit
Contour-kynä: Kahva ABS-muovia 
Uni-yleisavaaja: ABS 
Tapit: polyamidi

Paino
Contour-kynä: 26 g
Uni-yleisavaaja: 84 g

Design 
Contour-kynä: Designkonsulterna
Uni-yleisavaaja: Ergonomidesign

Contour-kynä lepää mukavasti 
peukalon ja etusormen välissä.

Etac Uni -yleisavaaja
Uni-yleisavaaja helpottaa arjen pieniä askareita, kuten pienten nuppien ja 
kahvojen avaamista ja kääntämistä. Siinä on mukava ergonominen kahva, joka 
helpottaa punaisten tappien painamista sisään ennen kahvan kääntämistä. 
Punaiset kuusikulmaiset tapit varmistavat hyvän otteen nupin ympäri. 

Uni-yleisavaaja antaa ranteelle tukevan ja 
mukavan otteen ja pienentää sorminivelten 
kuormitusta käytön aikana.
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Etac Relieve pystykahvainen yleisveitsi 
Terä on riittävän pitkä ruoan ja leivän leikkaamiseen. 
Kädensijan taivutus on suunniteltu siten, että ranne  
on suorassa, kun leikkaaminen tapahtuu seisaallaan.

Etac Relieve ergonomiset veitset
Relieve-veitsissä on pystykahva ja terävä terä, jotka helpottavat leikkaamista. 
Kahvan taivutus pitää ranteen suorana ja soikea muoto varmistaa tukevan otteen. 
Kahvan yläosa on pehmeästi kaareva, jotta peukalolle saa mukavan asennon.
Leikkaamisen helpottamiseksi terä on erittäin terävä. Terän reuna on matalammalla 
kuin kahva, jotta vältetään käden kosketusta ruokaan.

Kuvaus Tuotenro
Relieve-yleisveitsi 80501101
Relieve-leikkuuveitsi 80402101
Relieve-leikkuuveitsi, pieni 80402102

Materiaali
Terä: ruostumaton teräs 
Relieve-yleisveitsi: kahva polyamidia
Relieve-leikkuuveitset: kahva polyamidia

Veitsen terän pituus
Relieve-yleisveitsi: 15 cm 
Relieve-leikkuuveitsi: 11,5 cm 
Pieni Relieve-leikkuuveitsi: 9 cm

Paino
Relieve-yleisveitsi: 75 g 
Relieve-leikkuuveitsi: 72 g 
Pieni Relieve-leikkuuveitsi: 37 g

Hoito
Konepesun kestävä

Design 
Ergonomidesign

Etac Relieve -leikkuuveitset
Näistä veitsistä on saatavana kaksi eri versiota: 
normaalikokoisille sekä pienille tai lasten käsille.  
Ne on suunniteltu siten, että ranne on suorassa,  
kun leikkaaminen tapahtuu pöydän ääressä istuen. Relieve-leikkuuveitset 

Relieve-yleisveitsi
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Etac Relieve -juustohöylä
Relieve-juustohöylällä viipaloit helposti juustoa, kurkkua  
ja muita vihanneksia.

Juustohöylään tartutaan siten, että peukalo asettuu kädensijan 
yläosaan. Kahva sopii kaikenkokoisiin käsiin. Pystykahvan 
alaosa on taivutettu, jotta käsi ei kosketa juustoa. "Aaltoileva" 
terä nostaa juusto- tai vihannesviipaleen irti terästä.

Kuvaus Tuotenro
Relieve-juustohöylä 80502001

Paino
Relieve-juustohöylä: 69 g

Materiaalit
Kahva: polypropeeni 
Terä: ruostumaton teräs

Hoito
Konepesun kestävä

Design 
Ergonomidesign
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Etac Fix -monitoimileikkuulauta
Fix-monitoimileikkuulauta pysyy tukevasti neljän kumitassun  
tai mukana tulevien imukuppijalkojen varassa. Leuat pitävät 
kulhon, raastimen tai ruokapalan paikallaan. Leikkuulaudan 
mukana tulee myös pieni levy, jonka sisältämät piikit pitävät 
pienemmät ruoanpalat paikoillaan. Se voidaan irrottaa tai 
kääntää piikit alaspäin tasaisen pinnan aikaansaamiseksi.

Etac Cut -leikkuulauta
Cut-leikkuulauta helpottaa leivän, pateen, pihvin tai minkä 
tahansa ruoan leikkaamista. Poikittaista tankoa kääntämällä 
on helppo säätää viipaleiden paksuutta. 

Veitsi sopii ohjaimiin, mikä mahdollistaa turvallisen ja suoran 
leikkaamisen. Tämä arvokas apuväline kompensoi 
heikentynyttä näköä.

Etac Fix -monitoimileikkuulauta
Etac Cut -leikkuulauta
Jos käsien toiminta on heikkoa tai käytössä on vain yksi käsi, nämä laitteet  
ovat korvaamattomia leikattaessa, vatkattaessa tai raastettaessa.

Kuvaus Tuotenro
Fix-monitoimileikkuulauta 80501004
Cut-leikkuulauta 80501005

Materiaalit
Fix-monitoimileikkuulaudan leikkuuosa: polystyreeni 
Metalliosat: ruostumaton teräs 
Leuat: PC/ABS
Cut-leikkuulauta: polystyreeni

Paino
Fix-monitoimileikkuulauta: 1,3 kg
Cut-leikkuulauta: 415 g

Hoito
Konepesun kestävä

Design 
Ergonomidesign 
Fix-monitoimileikkuulauta on patentoitu
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Etac Light -aterimet, paksut kädensijat
Paksuilla kädensijoilla varustetut Light-aterimet mahdollistavat 
rennon otteen. Paksu soikea muoto ja kevyt rakenne pienentävät 
sormiin kohdistuvaa rasitusta. 

Ruokalusikassa on hieman pidempi ja ohuempi kädensija.  
Tämä helpottaa lusikan pitämistä peukalon ja etusormen 
välissä, mikä on yleisin tapa käyttää ruokalusikkaa. 
Leikkaamisen helpottamiseksi veitsen kädensijassa on viisto 
kohta, joka pienentää etusormeen kohdistuvaa kuormitusta, 
sekä erikoismallinen terävä terä.

Etac Light -lusikka, taivutettu
Kevyet ja taivutetut lusikat on suunniteltu helpottamaan 
tehokkaan otteen käyttöä syödessä. Pitkä ruostumaton 
varsi voi olla hieman taivutettu ranteen entisestään 
heikentyneen liikkuvuuden kompensoimiseksi.

Taivutettuja lusikoita on saatavissa sekä oikea- että 
vasenkätisten käyttöön.

Etac Light -aterimet
Etac Light -aterimet sekä Tasty-lautaset ja -lasit helpottavat syömistä, kun käsien  
ja käsivarsien liikkuvuus on heikentynyt. Saatavana on useita eri malleja, ja ne kaikki  
ovat tietysti kevyitä. 
Kaikille Light-aterimille on yhteistä kädensijan toimiva muotoilu ja muoto, joka tekee 
otteesta tukevan ja mukavan. Jokaisella aterimella on oma ainutlaatuinen muotonsa ja 
mallinsa käyttötarkoituksen mukaan ja käsien heikentyneen toiminnan kompensoimiseksi.

Kuvaus Tuotenro
Light-haarukka, paksu kädensija 80402002
Light-ruokalusikka, paksu kädensija 80402004
Light-veitsi, paksu kädensija 80402006
Light-jälkiruokalusikka, paksu kädensija 80402007
Light-lusikka, taivutettu
- oikeaan käteen 80403201
- vasempaan käteen 80403202

Mitat
Haarukka: 18 cm 
Lusikka: 22 cm 
Veitsi: 21 cm 
Jälkiruokalusikka: 18 cm
Lusikka, taivutettu: 19 cm

Paino
Haarukka: 27 g 
Ruokalusikka: 37 g 
Veitsi: 23 g 
Jälkiruokalusikka: 30 g
Lusikka, taivutettu: 35 g

Materiaalit
Käyttöesineosat: ruostumaton teräs 
Kahva: ABS-muovi

Hoito
Konepesun kestävä

Design 
Ergonomidesign
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Etac Light -aterimet, ohuet kädensijat
Ohuiden kädensijojen ansiosta aterimet saa otettua kätevästi 
sormien väliin. Tämä on toimiva ote, kun voima ja liikkuvuus 
ovat niin rajoitettuja, että käden nostaminen edellyttää 
kämmenen kääntämistä ylöspäin. Pitkien kädensijojen ansiosta 
aterimia ei tarvitse nostaa yhtä korkealle kuin aterimia, joiden 
kädensijat ovat lyhyet.

Kuvaus Tuotenro
Light-haarukka, ohut kädensija 80401003
Light-ruokalusikka, ohut kädensija 80401005
Light-veitsi, ohut kädensija 80401001
Light-jälkiruokalusikka, ohut kädensija 80401007
Monitoimiaterimet
Light-veitsi/lusikka 80403001
Light-veitsi/haarukka, oikealle kädelle 80403002
Light-veitsi/haarukka, vasemmalle kädelle 80403003

Mitat
  Haarukka: 21 cm 
Lusikka: 21 cm 
Veitsi: 22 cm 
Jälkiruokalusikka: 20 cm
Monitoimiaterimet: 
Veitsi/haarukka: 18 cm 
Veitsi/lusikka: 20 cm

Paino
Haarukka: 24 g 
Ruokalusikka: 34 g 
Veitsi: 21 g 
Jälkiruokalusikka: 26 g
Monitoimiaterimet:
Veitsi/haarukka: 25 g 
Veitsi/lusikka: 35 g

Materiaalit
Käyttöesineosat: ruostumaton teräs 
Kahva: ABS-muovi

Hoito
Konepesun kestävä

Design 
Ergonomidesign

Ohuet kädensijat myös helpottavat syömistä, kun tarttumisotteet 
heikkenevät nivelten liikkuvuuden vaikeiden rajoitusten vuoksi.

Etac Light -monitoimiaterimet
Light-yhdistelmäaterimiin kuuluu veitsi/haarukka ja veitsi/
lusikka, ja ne on suunniteltu käytettäviksi yhdellä kädellä. 
Kädensijan toinen puoli on litteä. Se takaa tukevan otteen 
leikattaessa. Veitsi-haarukkayhdistelmästä on saatavissa 
oikea- ja vasenkätiset mallit, kun taas veitsi/lusikka sopii 
kummallekin kädelle.

Toimiva ote, kun lihasvoimaa  
on rajoitetusti. 
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Etac Tasty -lasi
Tasty-lasi on keveytensä ja viinilasin inspiroiman muotoilunsa 
ansiosta helppo käsitellä. Se on helppo nostaa jalkaan 
tarttumatta. Aseta vain peukalo ja etusormi jalan ympärille, 
niin lasin pesä lepää kättä vasten.

Etac Tasty -lautanen
Tasty-lautasessa on korotettu reuna ja toisella puolella 
matala reuna, joka helpottaa ruoan ottamista yhdellä kädellä. 
Lautasen alapinnalla on kumipinnoitetta, joka varmistaa 
lautasen pysymisen tukevasti paikallaan. Tasty-lautanen 
sopii myös hoitajalle hoidettavan syöttämiseen.

Etac Tasty -muki
Tasty-muki koostuu muovimukista, mukinpidikkeestä 
ja nokallisesta kannesta. Suuri kahva yhdistettynä vastakkaisen 
reunan pidikkeen kanssa mahdollistaa erilaisia otteita, 
ja mukinpidikkeen suojakuori estää käsien palamisen kuuman 
nesteen vuoksi. Yksikahvainen ja pienellä pidikkeellä varustettu 
malli säästää tilaa keittiön kaapissa.

Etac Tasty – lasi, muki ja lautanen
Tasty on kevyt tuotemallisto, joka sopii toiminnallisen ja kauniin  
muotoilunsa ansiosta tavalliselle katetulle pöydälle.

Kuvaus Tuotenro
Tasty-lasi 80404001
Tasty-lautanen korotetulla reunalla 80404005
Tasty-muki 80404042

Materiaalit
Lasi: polykarbonaatti 
Lautanen: valkoinen, kuumuutta kestävä melamiini
Muki: polykarbonaatti 
Pidike / nokallinen kansi: polypropeeni

Tilavuus
Lasi: 2 dl
Muki: 3 dl

Paino
Lasi: 75 g
Lautanen: 160 g
Pidikkeen ja nokallisen kannen sisältävä muki: 125 g 
Muki: 50 g 
Pidike: 60 g 
Nokallinen kansi: 15 g

Hoito
Konepesun kestävä. Säilyttää kiiltävän pintansa käsin pestynä.  
HUOMAA! Lautasta ei saa käyttää mikroaaltouunissa.

Design 
Ergonomidesign
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Etac-syöttöaterimet
Litteillä ja sileillä aterimilla on helppo syöttää hoidettavaa, jonka 
suunavaamiskyky on rajallinen. Avustava henkilö saa mukavan 
otteen kahvan yläosasta, ja tilaa jää myös syötettävän henkilön 
otetta varten.

Kaikki kolme mallia ovat litteitä, ja niiden päät ovat pehmeästi 
pyöristettyjä, minkä ansiosta ne tuntuvat mukavilta suussa.

Etac Feed -ruokailuvälineet
Aterimet ja juomamukit ovat toimiva ratkaisu sekä syötettävälle että syötöstä huolehtivalle. 
Tuotteet sopivat sekä lasten että apua tarvitsevien aikuisten syöttämiseen.

Kuvaus Tuotenro
Syöttölusikka 80403101
Syöttölusikka, pieni 80403102
Syöttöhaarukka 80403103
Lusikka, säädettävä
taivutettu oikeaan käteen sopivaksi: 80403301
taivutettu vasempaan käteen sopivaksi: 80403302
Annosmuki 80404101

Tilavuus
Annosmuki: 1 dl

Mitat
Syöttölusikka: 22 cm 
Syöttölusikka, pieni: 20 cm 
Syöttöhaarukka: 22 cm
Lusikka, säädettävä: 16 cm
Annosmuki: Korkeus ilman nokkaa: 7 cm

Paino
Syöttölusikka: 37 g 
Syöttölusikka, pieni: 31 g 
Syöttöhaarukka: 34 g
Lusikka, säädettävä: 40 g
Annosmuki: 40 g

Materiaalit
Syöttölusikka ja -haarukka: Lämpömuovautuva polyesteri
Lusikka, säädettävä: Valkoinen  
Polyamidi
Annosmuki: polykarbonaatti

Hoito
Konepesun kestävä

Design
Ergonomidesign

Etac Feed -lusikka, säädettävä
Lusikka on suunniteltu erityisesti lapsille, jotta heidän olisi 
helpompi syödä itse. Tuetun tarttumisotteen ja muotoillun 
peukalotuen ansiosta käsi ei pääse luistamaan kahvasta. 
Lusikkapesän kulma säädetään sopivaksi pienellä ruuvilla. 
Elastisesta nauhasta on hyötyä lapsille, joiden tarttumisote 
on heikko.

Etac Feed -lusikka on saatavissa sekä oikea- että vasenkätisten 
käyttöön.

Etac-annosmuki
Annosmuki helpottaa juomisen avustamista. Nokkamainen 
muoto antaa hyvän kosketuksen huuliin ja pienentää tarvetta 
kallistaa päätä taakse turvallista kaatamista varten. Tämä  
muki on läpinäkyvä, ja siinä on ½ dl:n ja 1 dl:n merkinnät.
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“Jokaisen pitäisi pystyä elämään vapaata ja itsenäistä elämää ja 
tavoittelemaan unelmiaan fyysisistä olosuhteista riippumatta.”

Mediq Suomi Oy 
Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo 
puh. 020 112 1510 
asiakaspalvelu@mediq.com 
www.mediq.fi/apuvaline

Markkinoija Suomessa


