Etac
ADL
Slimme ergonomische hulpmiddelen

Samen op zoek naar de beste oplossing
Etac is één van ’s werelds toonaangevende ontwikkelaars van ergonomische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen. Met onze verschillende productmerken bieden we kwalitatieve producten voor een breed scala aan dagelijkse
behoeften en zorgomgevingen, voor alle levensfases. Denk hierbij aan douche- en toiletvoorzieningen, zitkussens,
rolstoelen, tilliften en transferhulpmiddelen.
Samen met onze klant op zoek gaan naar de beste oplossing voor ieders persoonlijke situatie, dat is onze missie.
Waarbij we de cliënt zoveel mogelijk gebruiksgemak en comfort willen laten ervaren en de zorgverleners zoveel
mogelijk ontzorgen. 												
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Slim ontworpen hulpmiddelen 										
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Altijd samen op zoek naar de beste oplossing								
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Oprechte en persoonlijke service
														
ADL hulpmiddelen
Etac ontwikkelt en produceert een breed assortiment kwalitatieve hulpmiddelen die zorgvuldig uitgebalanceerd zijn
om maximale kracht te leveren, met minimale inspanning en belasting van handen, armen en schouders.
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ADL Hulpmiddelen voor alle dag

Etac | Creating Possibilities

Hulpmidden voor alledag
Onze hulpmiddelen voor het dagelijks leven verminderen stress en belasting van spieren
en gewrichten. Hierdoor wordt het voor de gebruiker gemakkelijker wordt om deze
belangrijke taken zelfstandig uit te voeren.

Hulpmiddelen voor alledag

Etac Aktiv reachers
Aktiv Reachers vergemakkelijken het reiken en grijpen voor mensen met een verminderde
arm- en handfunctie, dankzij hun lichtgewicht en ergonomisch ontworpen handgrepen.
De klem kan zowel een grote ruimte omspannen als het kleinste voorwerp pakken. Ze
zijn verkrijgbaar in verschillende modellen, aangepast aan verschillende behoeften. Alle
modellen hebben een handgreep met magneet waarmee u kleine metalen voorwerpen
kunt oprapen.

De klem kan in twee
verschillende standen
gedraaid worden.

Alle modellen hebben
een handgreep met
magneet waarmee
u kleine metalen
voorwerpen kunt
oprapen.

Etac Aktiv reacher, kort en lang
De gebogen handgreep benut de kracht in de hand en zorgt voor een effectieve
grip. De wijsvingersteun op de handgreep zorgt voor extra precisie. Het hele
oppervlak van de grijparm is voorzien van een duurzame rubberen coating
die voldoende stroefheid garandeert, waardoor minder kracht nodig is. De
grijparmen van de Reacher kunnen in twee standen worden gezet. Hierdoor kan
hij zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt. De Reacher is verkrijgbaar in
verschillende lengtes.
Activ reacher is er in 5 verschillende lengtes. De langere versie wordt
aanbevolen bij staand gebruik.

Activ reacher 45 cm geeft een goed bereik
tot de vloer in een zittende postitie.
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Etac Aktiv reachers
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Etac Aktiv reacher met sterke greep en haak
Deze Reacher heeft een 90° gehoekte handgreep en een instelbare
onderarmsteun voor meer gebruikscomfort voor mensen met heel weinig
tilvermogen en zwakke handen. De grijparm heeft haken waarmee de gebruiker
voorwerpen naar zich toe kan trekken of weg kan duwen. De grijparmen zijn
erstelbaar in twee standen, waardoor de Reacher zowel horizontaal als verticaal
kan worden gebruikt.
Aktiv reacher met
sterke grip en haak.

Door de hoek wordt de 			
kracht van de hand 		
optimaal benut.

Etac Aktiv reacher met haak
Deze Reacher combineert een groot aantal functies waardoor hij heel
geschikt is als hulp bij het aan- en uitkleden. De grijparm is voorzien van
haken die het aan- en uitkleden vergemakkelijken. Ze kunnen gedraaid
worden en zijn aan de binnenzijde voorzien van een rubberen profiel
voor een veilige grip. Deze Reacher heeft een gebogen handgreep
waardoor de kracht in de hand beter kan worden benut. De beperkte
lengte van 45 cm maakt hem extra flexibel.

Het rubberen profiel aan de
binnenzijde van de haak zorgt voor
voldoende grip.

Activ reacher met haak is een perfect
hulpmiddel bij het aankleden.

Omschrijving
Aktiv reacher, 45 cm
Aktiv reacher 60 cm
Aktiv reacher, 70 cm
Aktiv reacher 80 cm
Aktiv reacher 90 cm
Aktiv reacher met sterke grip en haak, 60 cm
Activ reacher met haak, 45 cm

Hefvermogen

Artikelno.
e80505004
e80505007
e80505003
e80505008
e80505009
e80505005
e80505006

Gewicht
 eacher, 45 cm: 111 g
R
Reacher, 70 cm: 128 g
Reacher met sterke grip en haak: 139 g
Reacher net haak: 117 g

Materiaal
Handgreep, klem en grijparm: polycarbonaat /ABS
Onderarmsteun en grijparmsteun: polyamide
Buis: aluminium

De Reachers zijn niet bedoeld voor het optillen van voorwerpen zwaarder dan 2 kg		
				Ontwerp
			
Ergonomidesign

www.etac.com

Etac Aktiv reachers
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Small Aids for Daily Living
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Hulpmiddelen voor alledag

Etac Socky kousenhulp
Etac Butler knopenhulp
Het reiken tot aan de voeten of kleine knopen of ritsen vastmaken kan vervelend zijn
wanneer pijn de mobiliteit beperkt of de fijne motoriek verminderd is. Deze problemen
kunnen complex zijn en één model is mogelijk niet voor iedereen geschikt. Hier is keuze uit
drie kousenhulpmiddelen en twee knopenhulpen.

Etac Socky kousenhulp, kort
De korte Socky kousenhulp kan worden gebruikt om
lange of korte kousen of sokken aan te trekken. Hij is
klein en flexibel dus gemakkelijk mee te nemen. De kous
glijdt over het nylon weefsel dat daarna gemakkelijk
langs de voet kan worden weggetrokken.
Hoe gebruik ik een Etac Socky kort
De kous wordt eenvoudig over de Socky-stof getrokken
totdat de bovenkant van de kous over de haken reikt. Leg
het touwtje achter de kuit en trek eraan. Socky kort glijdt
gemakkelijk rond je voet en onderbeen, waardoor de
kous gemakkelijk kan worden opgetrokken.

De plastic haken onder de nylon stof houden de kous op
zijn plaats en maakt aantrekken eenvoudiger.

Etac Socky kousenhulp, lang
De lange Socky kousenhulp vergemakkelijkt het
aantrekken van lange of korte kousen, sokken of panty’s.
Voor panty’s gebruikt u twee Socky kousenhulpen die
met het verbindingsstuk aan elkaar zijn gekoppeld. De
plastic strook glijdt gemakkelijk op alle typen ondergrond
en biedt goed houvast waardoor de kous gemakkelijker
kan worden opgetrokken.
Hoe gebruik ik een Etac Socky lang
De sok wordt eenvoudig om de Socky-stof gelegd en naar
boven getrokken. Het handvat wordt gebruikt om Socky
lang omhoog te trekken, terwijl het plastic glijdeel over
de vloer schuift en ervoor zorgt dat de kous op zijn plaats
blijft.
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Etac Socky kousenhulp

Het handvat bij Socky lang maakt het gebruik eenvoudig,
om bij verminderde mobiliteit om zelf kousen aan te
trekken.
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Etac Socky kousenhulp voor steunen drukkousen
Deze kousenhulp is ontworpen voor het aantrekken van
steunkousen van diverse lengtes en typen. Hij heeft
grote lussen die het aantrekken voor zowel gebruiker als
verzorger vergemakkelijken.
Hoe gebruik ik een Etac Kousenhulp voor steun- en
drukkousen
Plaats de steunkous op de Socky. De stoffen delen
splitsen zich wanneer je de kous optrekt. Het
vergemakkelijkt ook voor een verzorger om te helpen.

Dit Socky-model maakt het ook mogelijk voor een
verzorger om te helpen bij het aantrekken van steun- of
drukkousen.

Etac Butler knopenhulp

Butler knopenhulp, rond

De knopenhulp is beschikbaar in twee modellen.
Een knopenhulp met een bolvormige greep voor
kleine knoopsgaten en ritsen. Het andere model
heeft een lang handvat en kan voor andere
knopen gebruikt worden(zelfs jeans-knopen).

Butler knopenhulp , lang

Omschrijving

Artikelno.

Socky kousenhulp, kort
Socky kousenhulp, lang
Socky kousenhulp voor steun- en drukkousen
Butler knopenhulp, rond
Butler knopenhulp, lang

e80601002-2
e80601001-2
e80601003-2
e80602001
e80602004

Lengte
Socky short, 40 cm
Socky long, 60 cm
Socky kousenhulp voor steun- en drukkousen: 100 cm
Butler, rond: 13 cm
Butler, lang: 22 cm

Ontwerp
Socky kort en Socky lang zijn een gepatenteerd ontwerp.

www.etac.com

Gewicht			
Socky kort: 94 g
Socky lang: 146 g
Socky kousenhulp voor steun- en drukkousen: 90 g
Butler, rond: 25 g
Butler, lang: 18 g

Materiaal
Socky kousenhulp:
Polyamide
Plastic onderdelen: Polypropyleen
Butler knopenhulp:
Handlvat: Polystyrene
Butler rond, handgreep: Epoxy-gecoat metaal
Butler lang, oog: Galvaniseerd metaaldraad

Ontwerp
HM Center

Etac Socky kousenhulp
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Hulpmiddelen voor alledag
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Etac Socky kousenhulp
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Etac Contour pen en Uni knoppenhulp
We moeten allemaal op zijn tijd een notitie maken of een document ondertekenen. Er zijn
knoppen en hendels die opengemaakt moeten worden of lampen die aan- en uitgezet
moeten worden.

Etac Contour pen
De Contour pen is speciaal ontworpen voor mensen met een
verminderde handfunctie. Hij is mooi afgerond en ligt prettig en
comfortabel in de hand. De pen rust comfortabel op de duimbasis.
De duim stabiliseert de grip en maakt schrijven met minder
inspanning mogelijk.

De Contour pen ligt comfortabel
op de duimbasis.

Etac Uni knoppenhulp
Uni knoppenhulp maakt kleine, dagelijkse taken gemakkelijker, zoals
het opendraaien van kranen en het draaien van kleine knoppen
en handgrepen. Het heeft een ergonomische en comfortabele
handgreep die het gemakkelijker maakt om op de knop te drukken
voordat u draait. De rode zeshoekige pinnen zorgen voor een goede
grip rond de knop.

De Uni knoppenhulp biedt een
stevige en comfortabele grip voor de
pols en ontlast de vingergewrichten
tijdens het gebruik.

Omschrijving

Artikelno.

Contour pen
Uni knoppenhulp

e80701001
e80503003

Contour Pen: 26 g
Uni knoppenhulp: 84 g

Materiaal

Lengte
Countour pen, 14,5 cm
Uni knoppenhulp, 10-11 cm

Gewicht

			

Contour pen: Handvat ABS
Uni knoppenhulp: ABS
Pennen: Polyamide

Ontwerp
Contour Pen: Designkonsulterna
Uni knoppenhulp: Ergonomidesign

www.etac.com

Etac Contour pen en Uni knoppenhulp
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Hulpmiddelen voor alledag

Etac Relieve ergonomische messen
Relieve-messen hebben een gebogen handvat en een scherp mes dat het snijden
gemakkelijker maakt. De hoek van het handvat kan de gebruiker de pols recht houden. De
ovale vorm zorgt voor een stabiele grip. De bovenkant van het handvat is soepel gebogen
om een comfortabele

positie voor de duim mogelijk te maken. Het mes is zeer scherp
om het snijden te vergemakkelijken. Het mes is lager dan het handvat om het risico te
minimaliseren dat de hand het voedsel aanraakt.

Etac Relieve gehoekt broodmes
Het lemmet is lang genoeg voor het snijden van groente
of brood. Door de hoek van het heft kan de gebruiker zijn
pols recht houden,

Relieve gehoekt
broodmes

Etac Relieve gehoekte messen
Deze tafelmessen zijn beschikbaar in twee varianten:
voor handen van normale afmeting en voor kleine
handen. De messen zijn ontworpen voor mensen met
verminderde mobiliteit in de handen en armen.

Omschrijving
Relieve gehoekt broodmes
Relieve gehoekt mes
Relieve gehoekt mes, klein

e80501101
e80402101
e80402102

Gewicht
Relieve gehoekt broodmes: 75 g
Relieve gehoekt mes: 72 g
Relieve gehoekt mes, klein: 37 g

Reinigen

Materiaal
Lemmet: Stainless steel
Relieve gehoekt broodmes: Polyamide handvat
Relieve gehoekte messen: Polyamide plastic handvat
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Artikelno.

Relieve gehoekte
messen

Etac Relieve ergonomische messen

Vaatwasmachine-bestendig

Ontwerp
Ergonomidesign

Etac | Creating Possibilities

www.etac.com

Etac Relieve kaasschaaf
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Hulpmiddelen voor alledag

Etac Fixeerplank en snijplank
Deze hulpmiddelen houden de etenswaren goed op hun plek zodat deze
eenvoudig met één hand bereid kunnen worden.

Etac Fixeerplank
De Fixeerplank is een nuttig hulpmiddel voor iedereen die
maar één hand kan gebruiken of die weinig kracht in de
handen heeft. Met de klemsteunen kan een schaal, een
rasp of een voedingsmiddel gemakkelijk op zijn plaats
worden gehouden. De Fixeerplank heeft een speciaal
gedeelte met punten voor kleine voedingsmiddelen.
Wanneer een vlakke werkplank nodig is, kan dit gedeelte
worden verwijderd of met de punten naar beneden
worden aangebracht.

Etac Snijplank
De Snijplank is een functionele snijhulp die het werk in
de keuken vergemakkelijkt. Door zijn stabiele voet staat
hij stevig en voorkomt schuiven of glijden. De dikte van
de plakken is eenvoudig instelbaar. Het mes past in de
geleiders zodat ook gebruikers met tremor of verminderd
gezichtsvermogen recht kunnen snijden – en veilig!

Omschrijving
Fixeerplank
Snijplank

e80501004
e80501005

Gewicht
Fixeerbord: 1.3 kg
Snijplank: 415 g

Reiniging

Materiaal

Vaatwasmachine-bestendig

Fixeerplank: Werkblad:Polystyreen
Metalen onderdelen: Roestvast staal
Steunen: PC/ABS
Snijplank: Polystyreen
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Artikelno.

Etac Fixeerplank en Snijplank

Ontwerp
Ergonomidesign
De Fixeerplank is een gepatenteerd ontwerp

Etac | Creating Possibilities

www.etac.com

Etac Fixeerplank en Snijplank
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Hulpmiddelen voor alledag

Etac Light bestek
Etac Light bestek en Tasty bord en glazen vergemakkelijken bij het eten bij verminderde
mobiliteit in de handen en armen. Er zijn verschillende modellen beschikbaar en natuurlijk
zijn ze allemaal lichtgewicht.
Gemeenschappelijk aan alle Light bestek is een functioneel ontwerp van het handvat en
een vorm die de grip stabiel en comfortabel maakt. Elk bestek heeft zijn eigen unieke
vorm en ontwerp in overeenstemming met het specifieke gebruik om de verminderde
handfunctie te compenseren.

Etac Light bestek, dikke steel
Light bestek met dikke handvatten ligt stevig in de hand.
Het lichte bestek met dikke steel ontziet de gewrichten
en verlaagt de druk op de vingers.
De soep lepel heeft een langere dunnere steel. Dit
vergemakkelijkt het aangrijpen van de lepel in de holte
tussen duim en wijsvinger, dit is de meest gebruikelijke
manier is om een soeplepel

te vast te houden. Om het
snijden gemakkelijker te maken heeft de handgreep van
het mes een helling om de wijsvinger te ontlasten en het
scherpe mes is speciaal ontworpen.

Etac Light lepel, gehoekt
De gehoekte lepels zijn ontworpen voor mensen met
verminderde mobiliteit in armen en handen. Deze lepels
zijn licht en de steel is zo ontworpen dat ze stevig in de
hand ligt. 						
							
De gehoekte lepels zijn zowel voor rechtshandigen als
voor linkshandigen verkrijgbaar.

Omschrijving
Light vork, dikke steel
Light lepel, dikke steel
Light mes, dikke steel
Light dessertlepel, dikke steel
Light lepel, gehoekt
– rechtshandig
– linkshandig

Artikelno.

Gewicht

e80402002
e80402004
e80402006
e80402007

Vork: 27 g
Lepel: 37 g
Mes: 23 g
Dessertlepel: 30 g
Lepel, gehoekt: 35 g

e80403201
e80403202

Materiaal
Metalen gedeeldte: Roestvast staal
Staal: ABS plastic

Afmetingen
Vork: 18 cm
Lepel: 22 cm
Mes: 21 cm
Dessertlepel: 18 cm
Lepel, gehoekt: 19 cm

Reiniging
Vaatwasmachine-bestendig

Ontwerp
Ergonomidesign
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Etac Light bestek, dunne steel
Dit bestek is bedoeld voor personen met verminderde
spierkracht, die hand en onderarm moeten steunen en
vaak het bestek als een pen vasthouden. Het bestek is
licht en heeft een dunne, relatief lange steel. Het bestek
wordt tussen de vingers gehouden en er is slechts
minimale inspanning en beweging nodig. Ter voorkoming
van plaatselijke druk is de onderkant van de steel
vloeiend afgerond.
Een functioneel bestek voor
personen met verminderde
spierkracht.

De dunne handvatten vergemakkelijken het eten,
wanneer de grijpfunctie verminderd is.

Etac Light, gecombineerd bestek
Dit gecombineerde bestek bestaat uit de combinaties
mes/vork en mes/lepel, en is ontworpen voor mensen
die slechts één hand kunnen gebruiken. De steel zorgt
door zijn afgeronde onderkant en vlakke bovenkant
voor stevig houvast. De combinatie mes/vork is zowel in
rechter- als linkerhandversie verkrijgbaar, de combinatie
mes/lepel is geschikt
voor zowel rechts- als
linkshandige gebruikers.
De snede bevindt zich
aan de onderkant van het
bestek om letsel aan de
mondhoeken te voorkomen.

Omschrijving
Light vork, dunne steel
Light lepel, dunne steel
Light mes, dunne steel
Light dessertlepel, dunne steel
Gecombineerd bestek
Light mes/lepel
Light mes/vork, rechtshandig
Light mes/vork, linkshandig

Afmetingen
Vork: 21 cm
Lepel: 21 cm
Mes: 22 cm
Dessertlepel: 20 cm
Gecombineerd bestek:
Mes/vork: 18 cm
Mes/lepel: 20 cm

www.etac.com

Artikelno.
e80401003
e80401005
e80401001
e80401007
e80403001
e80403002
e80403003

Gewicht
Vork: 24 g
Lepel: 34 g
Mes: 21 g Dessertlepel: 26 g
Gecombineerd bestek:
Mes/vork: 25 g 			
Mes/lepel: 35 g

Materiaal
Metalen gedeelte: Roestvast staal
Staal: ABS plastic

Reiniging
Vaatwasmachine-bestendig

Ontwerp
Ergonomidesign

Etac Light bestek
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Hulpmiddelen voor alledag

Etac Tasty glas, beker en bord
Tasty is een serie producten die het eten en drinken vergemakkelijken. Ze hebben een
functioneel ontwerp voor iedere gedekte tafel.

Etac Tasty glas
Het Tasty glas met een dikke hals vergemakkelijkt het
optillen. Doordat het glas weinig weegt en de kelk op de
hand kan rusten, is slechts weinig grijpkracht nodig om
het glas op te tillen.

Etac Tasty bord
Eén rand van het Tasty bord is verhoogd, waardoor het
voedsel vanaf de andere kant gemakkelijker bereikbaar
is en bovendien beter met een lepel of vork kan worden
opgeschept. De onderkant is voorzien van een rubber
strip zodat het bord veilig blijft staan. Dit bord is ook heel
geschikt om iemand te voeren.

Etac Tasty beker
Deze beker is geschikt voor mensen met beperkt
gevoel of coördinatie. Isolerende houder met diverse
aangrijppunten. De rand geeft steun waardoor de beker
met twee handen vastgehouden kan worden. De brede
voet maakt dat hij stevig staat. Geleverd incl. houder en
drinktuit.

Omschrijving
Tasty glass
Tasty plate with raised edge
Tasty beaker

e80404001
e80404005
e80404042

Materiaal
Glas: Polycarbonaat
Bord: Wit, warmtebestendig melamine Beker: Polycarbonaat
Houder/tuitdeksel: Polypropyleen

Reiniging

Inhoud

Vaatwasmachine-bestendig. Door wassen met de hand behoudt het bord zijn glans.NB.
Tasty bord niet geschikt voor magnetron. shwasher-safe. 				
			

Glas: 2 dl
Beker: 3 dl

Ontwerp

Gewicht
Glas: 75 g
Bord: 160 g
Beker inclusief houder en tuitdeksel: 125 g
Beker: 50 g
Houder: 60 g
Tuitdeksel: 15 g
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Artikelno.

Etac Tasty glas, beker en bord

Ergonomidesign
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Hulpmiddelen voor alledag

Etac Feed bestek
Ons Feed bestek is functioneel voor zowel voor de gebruiker als verzorger. Het speciale
bestek en de doseerbeker zijn geschikt voor zowel volwassenen als kinderen die behoefte
hebben aan wat extra hulp bij de maaltijd.

Etac Feed bestek
Het bestek is gemaakt van plastic en heeft zachte
afgeronde randen die in de mond prettig aanvoelen. De
vorm vergemakkelijkt het voeren van mensen die moeilijk
de mond kunnen openen. De steel is zo ontworpen
dat de verzorger een goede grip heeft en het voedsel
comfortabel kan toedienen. De lengte van de steel maakt
dat degene die gevoerd wordt het bestek ook nog zelf
kan vasthouden.

Etac Feed lepel, instelbaar
Feed lepel is speciaal ontworpen voor kinderen die
zelfstandig willen eten. De wig steunt op het bord en
voorkomt dat de hand van het kind in het eten valt.
De lus is erg nuttig voor kinderen met verminderde
grijpfunctie. 						
							
De instelbare gebogen lepel is zowel voor links- als voor
rechtshandige kinderen verkrijgbaar.

Etac Feed doseerbeker
De doseerbeker is ontworpen voor mensen die hulp nodig
hebben bij het drinken. De tuitvorm stelt de gebruiker
in staat te drinken zonder zijn of haar hoofd te hoeven
buigen. Deze beker zorgt ook voor goed contact met de
lippen wat de veiligheid bij het gieten bevordert. De beker
heeft maatstreepjes voor 1/2 dl en 1 dl.

Omschrijving
Feed lepel
Feed lepel, klein
Feed vork
Feed lepel, instelbaar en gebogen
Gebogen voor rechtshandigen:
Gebogen voor linkshandigen:
Feed doseerbeker

Inhoud
Doseerbeker: 1 dl

e80403101
e80403102
e80403103
e80403301
e80403302
e80404101

Gewicht
Feed lepel: 37 g
Feed lepel, klein: 31 g
Feed vork: 34 g
Feed lepel, instelbaar: 40 g
Feed Doseerbeker: 40 g

Materiaal
Feed vork en lepel: Thermoplastic polyester
Feed lepel instelbaar: Witte polyamide
Feed Doseerbeker: Polycarbonaat

Reiniging

Afmetingen
Feed lepel: 22 cm
Feed lepel, klein: 20 cm
Feed vork: 22 cm
Feed lepel, instelbaar: 16 cm
Feed Doseerbeker: Hoogte excl. tuit: 7 cm
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Artikelno.

Etac Feed bestek en doseerbeker

Vaatwasmachine-bestendig

Ontwerp
Ergonomidesign

Etac | Creating Possibilities

Hulpmiddelen voor alledag

Etac Beauty body care
Het gebruik van de Beauty producten maakt niet alleen het wassen van het lichaam
makkelijker, ze bieden ook een soepele massage van de huid en de hoofdhuid.

Etac Beauty rug- en lichaamspons
De Beauty rugspons en lichaamspons zijn ontworpen
om het lichaam eenvoudig te bereiken en te reinigen. De
sponzen zijn effectief zonder te veel water te absorberen
waardoor ze licht en in balans blijven. De handvatten
zijn ovaal en bieden met hun oppervlak goede grip.
De bekleding van de spons is afneembaar en
vervangbaar.

Etac Beauty rugspons
is ontworpen met ovale
handvatten.

Etac Beauty lichaamspons
heeft een gebogen
ontwerp.

Etac Beauty
Haar- wasborstel
De haar-wasborstel vervangt
de vingers bij het aanbrengen
en inmasseren van shampoo.
Het ontwerp van de handgreep
voorkomt een hoge belasting van
handen, armen of schouders.

Omschrijving
Beauty lichaamspons
Losse sponsbekleding 2/pak
Beauty rugspons
Losse sponsbekleding
Beauty haar/wasborstel

e80210076
e80210103
e80210080
e80210104
e80210078

Gewicht
Beauty lichaamspons: 112 g
Beauty rugspons: 203 g
Beauty haar/wasborstel: 112 g

Materiaal
Polypropyleen and TPE
sponsbekleding: Katoen met p
 olythene vulling

Lengte
Beauty lichaamspons: 38 cm 			
Beauty rugspons: 77 cm 			
Beauty haar/wasborstel: 36 cm
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Artikelno.

Etac Beauty body care

Ontwerp
Ergonomidesign
The Beauty product designs zijn geregistreerd

Etac | Creating Possibilities

Etac Beauty kam en haarborstel
De beauty kam en haarborstel zijn er in twee lengtes.
De kortere versie wordt aanbevolen wanneer de
gebruiker zonder problemen het oor kan aanraken. De
langere versie is geschikt voor gebruikers die alleen
bij de schouder kunnen. Zowel de kam als de borstel
zijn gebogen voor het beste comfort en controle bij het
kammen borstelen van het haar.

Etac Beauty universeel handvat
Een nagelvijl is bijna onmogelijk te hanteren met
zwakke of stijve vingers. Plaats de nagelvijl in een
Etac Universeel Handvat en het zal veel eenvoudiger
gaan. Het brede einde van het handvat kan
bijvoorbeeld gebruikt worden voor een tandenborstel of
scheermes. Het handvat ligt goed in de gehele hand en
is daardoor eenvoudig in gebruik.

Omschrijving
Beauty haarborstel
Beauty haarbostel, lang
Beauty kam
Beauty kam, lang
Beauty universeel handvat

Lengte
Beauty haarborstel: 29/37 cm
Beauty kam: 30/37 cm
Beauty universeel handvat: 11 cm

www.etac.com

Artikelno.
e80210072
e80210074
e80210068
e80210070
e80210082

Gewicht
Beauty haarborstel 102/112 g
Beauty kam 80/90 g
Beauty universeel handvat: 45 g

Materiaal
 olypropyleen and TPE
P
Nagelvijl: Amaril

Ontwerp
Ergonomidesign
The Beauty product designs zijn geregistreerd

Etac Beauty body care
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Hulpmiddelen voor alledag

Etac Torkel toiletpapierhouder
De Etac Torkel is een handig en functioneel hulpmiddel.

Eenvoudig in gebruik
In geval van beperkte handfunctie kan deze klem
gebruikt worden voor toiletpapier, vochtige doekjes en
washandjes. Dankzij de materiaalkeuze kan de Torkel
gereinigd worden door middel van uitkoken.
Wijze van gebruik:
1. Scheur een stuk WC-papier af
(ca. 40 cm). Open de klem door in
het handvat te knijpen en breng het
WC-papier aan in de Torkel.

2. Wikkel het WC-papier losjes om de
Torkel, zodanig dat het ook de punt
bedekt.

3. Breng de Torkel tussen de
benen en maak een vegende
beweging.

4. Open de klem en schud het
WC-papier van de Torkel in
het toilet. Spoel vervolgens
de Torkel af.

Omschrijving
Torkel toilet toiletpapierhouder

Artikelno.
e80304001

Materiaal
Polyamide

Ontwerp

Afmetingen

Designkonsulterna

Lengte: 33 cm

Reinigen

Gewicht
100 g 			

Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 6-9),
of met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 100°C
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Etac Torkel toiletpapierhouder

Etac | Creating Possibilities

www.etac.com

Etac Torkel toiletpapierhouder
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Samen op zoek naar de beste oplossing
Etac is één van ’s werelds toonaangevende ontwikkelaars van ergonomische hulpmiddelen voor
kinderen en volwassenen. Met onze verschillende productmerken bieden we kwalitatieve producten
voor een breed scala aan dagelijkse behoeften en zorgomgevingen, voor alle levensfases. Denk
hierbij aan douche- en toiletvoorzieningen, zitkussens, rolstoelen, tilliften en transferhulpmiddelen.
												
Samen met onze klant op zoek gaan naar de beste oplossing voor ieders persoonlijke situatie, dat is
												
onze missie. 											
						
												
3
Slim ontworpen hulpmiddelen 								
												
												
			
												
3
Altijd samen op zoek naar de beste oplossing						
												
			
												
3
Oprechte en persoonlijke service
									Kijk ook op www.etac.nl
												
											

Etac B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
T: 0513 681 686
E: contact.nl@etac.com
W: Etac.nl

