- en hjælpende hånd!

Easy-Up

Easy-Up er et innovativt hjælpemiddel
der gør det muligt at gøre ting der
normalt kræver to hænder, med bare
én hånd.
En genstand (dåse, glas, flaske m.m.)
bliver placeret på platformen før det
bliver suget helt fast med vakuum.
På den måde kan man åbne rigtig
mange ting som måske før har virket
umulige, med kun en hånd.

HURTIGT OVERBLIK:
HMI-nr:
86059
hmi-basen.dk
Materiale: ABS-plastik med neopren
overflade.
Vægt:
0,4 kg.
Størrelse:
Ø: 165 mm x H: 42 mm
Temperatur: 10°- 40°
Lydniveau: 79 dB(A)

Så længe hjælpemidlet er tændt vil
genstanden blive holdt fast med det
samme vakuum som også holder
hjælpemidlet fast til bordpladen.
Når Easy-Up er slukket vil vakuummet
forsvinde igen og genstanden kan
løftes af.

Easy-Up er dansk design af HandiGood. HandiGood udvikler og producerer en lang række forskellige hjælpemidler, med særligt fokus på funktionsnedsættelser og handicap
der involverer hånden eller armen. Er man enarmet, har problemer med muskelsvaghed,
kramper, gigt eller lignende funktionsnedsættelser, kan Easy-Up og det tilgængelige
tilbehør, hjælpe med at overvinde nogle af hverdagens udfordringer.
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- en hjælpende hånd!

Easy-Up muligheder
Med Easy-Up kan rigtig mange beholdere endelig åbnes og lukkes med en
hånd, men med vores tilbehør bliver
endnu flere ting mulige.
Det rette tilbehør gør Easy-Up til en
uundværlig del af hverdagen.

Easy-Drink ED-300

Easy-Square ES-400
Sæt med to “kopper”
der fastholder 1 liters
kartoner og halvliters
sodavandsflasker.

Easy-Warm EW-300

Firkantet ring af neopren
der kan bruges til f.eks.
smørbakker, leverpostej
og andre firkantede ting.
(max. 100°C)

Easy-Ring ER-400

2 ringe af varmefast
silikone til varme
gryder, pander m.m.
(max. 200°C)

Easy-Release EP-400
En lågåbner der fjerner
undertrykket i glas, ved
at man let trykker ned
med én hånd.

Lille ring af neopren der
kan bruges til f.eks. små
pilleglas, krydderiglas
eller andre meget små
ting. (max. 100°C)

Easy-Egg EE-300
Æggeholder inkl.
beskyttende dug der
gør det muligt at pille
og spise et blødkogt
æg med en hånd.
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