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Het eetapparaat Nelson maakt het mogelijk om zelfstandig voedsel van een bord te
scheppen en naar de mond toe te brengen, ondanks ernstige coördinatiestoornissen
of tremoren. De gebruiker bedient een handvat waaraan een lepel bevestigd is. De
tremor dempende unit onderaan dit handvat zorgt er middels een unieke constructie
voor dat de schokkende, ongecoördineerde bewegingen van de gebruiker afgevlakt
worden. Het resultaat is een meer vloeiende en kwalitatief betere beweging.
Waarvoor
Voedsel kan door personen met
tremoren met de Nelson
zelfstandig opgeschept en naar de
mond gebracht worden. De Nelson
kan zowel door links- als
rechtshandige personen gebruikt
worden.
Voor wie
Het hulpmiddel is vooral van
belang voor personen die ernstig
beperkt worden in het zelfstandig
eten vanwege onvoldoende
gecoördineerde bewegingen of
ernstige tremoren. Dergelijke
aandoeningen doen zich
bijvoorbeeld voor bij cerebrale
parese (‘spasticiteit’), of zijn een
gevolg van aandoeningen als MS
of Parkinson.

Gebruik
De Nelson is eenvoudig te
gebruiken. Het eten gebeurt door
de hand op het handvat te
plaatsen, en met de lepel voedsel
te scheppen vanaf het bord. Het
bord is voorzien van een
opstaande rand waar het voedsel
tegenaan geschept wordt. Het bord
wordt vastgeklemd maar is ook
draaibaar. Het draaien wordt
gemakkelijk gemaakt middels de
speciale, uitstekende rand van het
bord. Op die manier kan alle
voedsel op het bord onder de lepel
gebracht worden. De Nelson wordt
door middel van kwalitatief
hoogwaardige klemmen aan een
tafel bevestigd. De beperkte
afmetingen maken de Nelson goed
meeneembaar.

Kenmerkende eigenschappen
Tremoren en ongecoördineerde
bewegingen zijn heel individueel
van aard. De Nelson is als enig
tremor reducerend eethulpmiddel
op deze veranderingen instelbaar.
Het is door het unieke
werkingsprincipe van de
dempingunit mogelijk de mate van
weerstand en de dempingkarakteristiek in te stellen. De
instelling is gemakkelijk te wijzigen.
Voor meer informatie
Heeft u vragen of bent u
geïnteresseerd dan kunt u
contact opnemen via: 0135333103 of
info@focalmeditech.nl of kijk op
www.focalmeditech.nl

