
Norco® Big-Grip� aangepast bestek
(voorheen Good Grips)
Toepassing
Speciaal verdikt bestek voor mensen met een beperkte handfunctie.
Tevens in een extra verzwaarde uitvoering, speciaal voor personen
met Parkinson of tremoren. Daarnaast ook verkrijgbaar in een
uitvoering welk ideaal is voor personen met bijtreflexen.
De soeplepel heeft opstaande randen zodat het eten goed in de lepel
blijft tijdens het bewegen van bord naar mond.

Productinformatie
Norco® Big-Grip� bestek (voorheen Good Grips) heeft zachte en
schokabsorberende handvaten die ook bij vochtigheid een goede
houvast hebben. De comfortabele grepen zijn tot 3,5 cm verdikt en
gemaakt van zacht rubberachtig materiaal met flexibele ribbels die
zich aan iedere hand aanpassen. De lepels en vorken kunnen in iedere
gewenste hoek gebogen worden. Geschikt voor links- en rechtshandig
gebruik. Ideaal voor mensen met reuma, Parkinson, spasticiteit en
beperkte handcontrole.

Standaard verdikt bestek:
- Diameter: 3,5cm
- Materiaal: zacht rubberachtig met RVS
- Vaatwasmachinebestendig
- 1. Vork - 3058552
- 2. Theelepel - nog niet in Mediq ass. ref.nr. PR65593
- 3. Kleine lepel - 3058538
- 4. Grote lepel - 3058553
- 5. Mes - 3058571
Coated bestek tbv personen met bijtreflexen
- Lengte totaal: 18cm
- Lengte handvat: 10cm
- Breedte handvat onder: 3,5cm
- Breedte handvat boven: 2cm
- Afmeting mondstuk: 4x3cm
- De plastisol laag om de lepels beschermt tanden en lippen
- Wordt niet aanbevolen voor zeer stevige bijtreflexen
- Door af te wassen in koud water wordt de levensduur verlengd.
- Kleine lepel - 3057783
- Theelepel - nog niet in Mediq ass. ref.nr. PR65597
- Eetlepel - nog niet in Mediq ass. ref.nr. PR65598
Verzwaard bestek:
- Het verzwaarde bestek weegt 170 gram en zorgt voor meer controle.
Ideaal voor mensen met reuma, Parkinson, spasticiteit en beperkte
handcontrole.
- Vork verzwaard - 3056987
- Eetlepel verzwaard - 3056988
- Soeplepel verzwaard - 3056989
- Mes verzwaard - 3058560



Artikeloverzicht

Bestelnr. Omschrijving Binnendoos Overdoos ZI-nummer ZI-memo

3058552 GOOD GRIP VORK PR65591 1 st. 99999 x 1 st.

3058553 GOOD GRIP EETLEPEL PR65594 1 st. 99999 x 1 st.

3058538 GOOD GRIPS KLEINE LEPEL PR65595 1 st. 99999 x 1 st.

3058571 GOOD GRIP MES PR65592 1 st. 99999 x 1 st.

3056987 GOOD GRIPS VORK VERZWAARD PR65560 1 st. 99999 x 1 st.

3056988 GOOD GRIPS EET LEPEL VERZWAARD
PR65562 1 st. 99999 x 1 st.

3056989 GOOD GRIPS SOEP LEPEL VERZWAARD
PR65564 1 st. 99999 x 1 st.

3058560 GOOD GRIP VERZWAARD MES PR65565 1 st. 99999 x 1 st.


