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«Alle som ønsker det
burde få muligheten
til å kunne spise selv»

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål,
behov for en utprøving eller ønske om en visning.
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«Alle som ønsker det
burde få muligheten
til å kunne spise selv» 

Spisehjelpemiddelet Bestic er utviklet i den hensikt at personer med redusert eller ingen
armstyrke skal kunne spise selvstendig.
Med nye Bestic Single trenger bruker kun å trykke ett trykk på én bryter – hverken mer
eller mindre, for å få brakt maten opp til munnen. Passer
ypperlig for de som sliter med å benytte fem-knapps
bryter eller joystick pga. manglende styrke eller
kognitive utfordringer. Bryteren kan plasseres
der det er best for bruker – ved hode, hånd, fot, kne osv.

Sammen med Bestic og Neater Eater leverer vi ofte
en funksjonell koppholder som gjør at personer med
redusert eller ingen armstyrke enkelt skal kunne ta
til seg drikke.

Med BESTIC SINGLE er én bryter alt som skal til.

Foto: nr 1 Bestic, nr 2 Alice Öberg, nr 3 Bestic, nr 4 Kim Törmänen. 

«Fordi det gir økt selvtillit, selvstendighet,
frihet, sunnhet, livskvalitet og matglede»

Spisehjelpemiddelet Neater Eater er utviklet for å

hjelpe personer med ulike utfordringer til å kunne spise
selvstendig;

- Eliminere skjelvinger
- Begrense ufrivillige bevegelser
- Hjelpe ved begrenset armstyrke / begrenset bevegelse
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Våre dynamiske armstøtter er utviklet for at personer med redusert armstyrke skal kunne
utføre daglige gjøremål som å spise, drikke, klø seg, sminke seg, betjene PC etc.
Edero kompenserer for armens vekt fra 900 til 4800g. Enkel justering. Armen føles «vektløs»
og kan beveges vertikalt og horisontalt selv med begrenset styrke. Kan monteres på bord,
arbeidsstol, rullestol eller det kan benyttes gulvstativ. 
I tillegg til Edero har vi flere andre modeller slik at vi er sikre på å finne den optimale arm-
støtten for hver enkelt bruker.

«Økt selvstendighet 
gir økt livskvalitet»

Dynamisk armstøtte Armon Edero

«Jeg hjelper gjerne pappa med
å vaske bilen»
sier 13 år gamle Preben som etter at han fikk robotarmen 
Jaco nå er i stand til å holde vannslangen. Mamma Gina
forteller at det snart er to år siden Preben fikk armen, og
allerede første gangen han skulle bruke den klarte han å
styre armen og gripe rundt en flaske når han fikk lyst på litt
saft. Hun forteller også at alt har blitt mye lettere etter at
Preben fikk robotarmen. «Armen har jo gjort at Preben kan
hjelpe til litt i huset. Nå kan han klø seg i panna selv, hente
seg et glass vann på kjøkkenet, og rydde og hente ting når
han trenger det».
«Få med at jeg også har brukt armen i åkeren når jeg har
plukket mais» sier Preben, tydelig fornøyd.

Robotarmen Jaco 
er utviklet i den hensikt at
personer med redusert eller
ingen armstyrke skal få økt
selvstendighet og derved økt
livskvalitet og optimisme.
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«Følg oss på Facebook
og få våre nyheter først»

Bladvender TURNY 
er utviklet i den hensikt at personer
med redusert eller ingen armstyrke
skal få hjelp til å bla i en bok, et
magasin etc. Leveres som bord-
modell eller på forskjellige typer
flyttbare stativ.
Betjenes ved hjelp av luftputebryter
(standard), enfunksjonsbryter,
sug - blås eller IR.

TURNY switch er utviklet for at bruker
skal kunne lese og bla mens de ligger
til sengs.

SEM Glove er utviklet for å hjelpe personer med svakt

håndgrep. Både i hjemmet og i arbeid.
Svakt håndgrep kan være resultat av flere medisinske diagnoser 
som slag, forskjellige muskel- og nervesykdommer, reumatisme
m.m. Det finnes også en stor gruppe mennesker som risikerer
slitasjeskader på grunn av grepsintensive arbeidsoppgaver.

Ovennevnte kan ha stor nytte av SEM Glove.
Hansken tilfører kraft til brukerens grep og tilpasser den tilførte
kraften etter brukerens vilje.
I fingertuppene på SEM Glove sitter trykkfølsomme sensorer
som registrerer når bruker griper om et objekt. Jo større trykk
på sensorene desto mer ekstra kraft gir hansken.
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Foto: nr 1 Bestic, nr 2 Alice Öberg, nr 3 Bestic, nr 4 Kim Törmänen. 

«The Danish report»
Spisehjelpemidler til personer med redusert armfunksjon.
(Januar 2011 – mai 2012)

«The Danish report» om spisehjelpemidler er nå offentliggjort. Den viser interessante resultater 

og fastslår fordelen av å spise selvstendig med spisehjelpemidler fremfor å bli matet; økt 

selvtillit, selvstendighet, frihet, sunnhet og økt livskvalitet. Og ikke minst; økt matglede.

Gleden ved å kunne spise selv betyr at brukerne føler en større grad av verdighet og økt glede 

ved å spise i eget tempo og selv kunne velge hvilke biter som tas fra tallerkenen. 

Spisehjelpemiddelet medvirker også til å skape et mer likeverdig forhold mellom bruker og 

omsorgsperson.

Den økende følelse av selvbestemmelse, uavhengighet og mestring understøtter drømmen, 

som flere brukere har, om å kunne leve et mer selvstendig liv.

Et annet viktig punkt som ikke er omhandlet i rapporten (prosjektet er gjennomført på institusjon) 

er muligheten for brukere som bor alene til å kunne spise uten at det er andre til stede. Ref. 

bruker på utprøving: «Nå skal jeg ha potetgull til lørdagsfilmen».

Videre viser prosjektet at det ble brukt i snitt 24 minutter og 22 sekunder til mating ved hvert 

måltid pr beboer. Dvs nesten 450 timer pr beboer pr år ved tre måltid om dagen. I tillegg 

kommer tiden med mellommåltid og snacks, pastiller etc.

Ved bruk av spisehjelpemiddel ble det behov for hjelp i snitt ca. 7 minutter pr måltid.

Nøyaktig tidsbesparelse i snitt pr beboer / måltid er 16 min 44 sek. 

Dette er tid som omsorgsperson kan benytte til andre viktige oppgaver mens bruker gjør som 

han / hun ønsker, nemlig å spise selv.

Skulle du ønske å lese hele rapporten, send meg en mail på bjornar@picomed.no så sender jeg 

den til deg.

Bjørnar Gjerde
Spisehjelpemidler, dynamiske armstøtter og robotteknologi

«Alle som ønsker det
burde få muligheten
til å kunne spise selv»
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