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Mensen die maar één arm kunnen gebruiken hebben 

grote moeite met zelfstandig eten. Hierdoor gaat niet 

alleen veel tijd verloren, maar het  verlaagt ook het 

gevoel van eigenwaarde van deze mensen.

Theomatik® is een tafelhulp lunchbord zodat mensen 

met één functionele arm weer zelfstandig kunnen 

eten. Zowel thuis als onderweg.

Theomatik® helpt om deze mensen hun beperkingen 

draaglijk te maken, minder merkbaar, en weer 

zorgeloos te zijn. Theomatik® maakt eten weer 

makkelijker en leuker waardoor het weer om de 

personen draait en niet om hun probleem.

We hebben er bewust een zeer tastbaar en zintuiglijk 

product van gemaakt, omdat de fijne motoriek en het 

ergotherapeutische element van cruciaal belang zijn 

in het bevorderen van het vermogen van ouderen 

en/of mensen in revalidatie om hun dagelijkse 

routines en rollen weer te kunnen vervullen. We 

hebben ook bewust gekozen voor de kleur oranje 

omdat dit de beste kleur is voor mensen met een 

visuele beperking en voor mensen met dementie.

Naast het teruggeven van hun onafhankelijkheid, 

waardigheid en vrijheid door mensen in staat te 

stellen weer zelfstandig te eten, helpt Theomatik® 

ook met het verlichten van de werkdruk van 

zorgpersoneel, zodat zij zich kunnen richten op 

andere taken in plaats van het smeren van 

boterhammen. Theomatik® biedt niet alleen 

toegevoegde waarde aan de gebruiker, maar biedt 

ook een sterk investeringsrendement voor het 

inkopende ziekenhuis, bejaardentehuis, 

woonzorgcentrum of revalidatiecentrum.
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Bouncer™ helpt met hun inclusieve 

producten en hulpmiddelen voor Algemene 

Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) de 

zelfredzaamheid van mensen te verhogen. 

De conische openingen zijn 
ontworpen om potjes vast te 
klemmen met een diameter 
variërend van 20 tot 70 mm.

Stapelbaar dienblad
Het stapelbaar dienblad is ontworpen om 

makkelijk te stapelen met oog voor optimale 

ruimtebenutting.

Verpakkingssnijder
Dit kleine veilige 

snijmesje helpt bij het 

openen van alle 

verpakkingen 

en zakjes zoals 

van  suiker, 

thee, kaas of 

ham, allemaal met

één hand.

Antislip
Voor stabiliteit op tafels en 
dienbladen, is de onderzijde 
van elke Theomatik® voorzien 
van antislip. Deze helpt voor 
een gefixeerd dienblad bij het 
openen van potjes of het 
snijden van uw boterham.

Klein lunchbord
In het kleine lunchbord kunt u een 

boterham klemmen tussen de 4 
opstaande randen. Het  

lunchbord is ook voorzien van 
antislip aan de onderzijde en 

heeft voorgevormde 
snijvormen in de 4 

opstaande 
zijden zodat u 

makkelijk uw 
boterham kunt 

doorsnijden.

Specificaties
Vaatwasmachinebestendig

Gewicht - 900 gram
Polypropyleen - TPE - Roestvrij staal - zonder BPA

Afmeting - (L) 36,5 x (B) 18,8 x (H) 3 cm
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Van boter- en confituurpotjes, van yoghurt tot drankblikjes
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