
Maaltijdondersteuning Obi

Obi maakt van eten weer  
een sociale activiteit



Voor wie is Obi?
Gebruikers van Obi zijn personen die zich niet 
zelfstandig kunnen voeden. Ze hebben aanzienlijke 
beperkingen in de arm- en handfunctie en zijn zonder 
hulpmiddelen niet in staat zelfstandig voedsel van een 
bord af te nemen en naar de mond te brengen.
Gebruikersgroepen zijn voornamelijk:
 • Personen met een hoge dwarslaesie (ca. C4 niveau)

 • Neuromusculaire aandoening in een  
gevorderd stadium

 • Neurologische aandoeningen die tot uitval van de 
armfunctie leiden

 • Ook ernstige spasticiteit kan een belemmerende rol 
in het zelfstandig eten spelen en aanleiding geven tot 
gebruik

Obi; de meest recente maaltijdrobot
Maak kennis met de Obi. De meest recente eetrobot die op de markt te verkrijgen is.  
Obi is vriendelijk, intelligent en stijlvol. Door zijn eenvoudige bediening is Obi erg intuïtief.  
De functionele bediening is snel aan te leren. Zijn design zorgt voor een elegante en  
moderne uitstraling. Het eten kan weer gezien worden als sociale activiteit. Obi is een  
handzaam product met ingebouwde accu. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker niet  
afhankelijk is van de locatie om te eten.

•• Obi•beschikt•over•een•eenvoudige•bediening •• Obi•geeft•rust,•tijdsbesparing•en•voldoende•voedselinname

•• Met•Obi•kan•je•eten•wat•je•zelf•wilt•• •Obi•is•vriendelijk,•intelligent•en•stijlvol



Vele voordelen
Niet alleen voor de eindgebruikers heeft Obi diverse 
voordelen op het gebied van onafhankelijkheid. Ook 
zorgverleners hebben baat bij Obi. Obi kan stress 
verminderen en de werkdruk verlagen bij zorgverleners 
door het voeden als taak over te nemen. 
Opgesomd heeft Obi de volgende voordelen: 
Obi biedt: 
 • De optie zelf te kiezen welk voedsel gegeten wordt 
 • De mogelijkheid om het tempo van eten te kunnen 
bepalen

 • Maaltijden, maar ook de mogelijkheid tussendoortjes 
te nuttigen 

 • De mogelijkheid om met anderen contact te hebben 
tijdens het eten 

 • Een herwonnen gevoel van vertrouwen en 
onafhankelijkheid 

Obi zorgt voor:
 • Rust omdat hun patiënt of familielid onafhankelijkheid 
verkrijgt 

 • Tijdbesparing en de mogelijkheid om ook voor andere 
patiënten of familieleden te kunnen zorgen

 • Het vertrouwen dat een voldoende voedselinname 
gegarandeerd is

Kwaliteiten van Obi
Obi is een draagbaar systeem, de geïntegreerde accu 
maakt het mogelijk om Obi overal te positioneren. Zijn 
compacte design zorgt voor een handzaam maar ook 
heel elegant en goed reinigbaar product. Een aantal 
essentiële onderdelen zoals de lepels, het bord en de 
placemat zijn vaatwasser bestendig. Obi is daarmee een 

zeer hygiënisch én eenvoudig bedienbaar product dat 
zowel in zorginstellingen als thuis kan worden ingezet. 
Het ritueel rondom het eten kan met behulp van Obi 
weer een sociale activiteit worden. 

Voor wie is Obi niet inzetbaar?
Obi kan niet gebruikt worden indien zich een of meer 
van de navolgende problemen voordoen: 
 • Slikstoornissen, tenzij Obi door een ervaren 
sliktherapeut geïndiceerd en veilig geacht wordt

 • Ernstige problemen met het kauwen. In dit geval kan 
Obi wel gebruikt worden indien het voedsel voldoende 
verkleind of vermalen is

 • Niet in staat zijn enig bedieningselement zoals een 
speciale joystick of knop te bedienen

 • Het niet kunnen handhaven van een voldoende rechte 
zithouding

 • Ernstige visusproblemen
 • Onvoldoende gecontroleerde hoofdmotoriek om 
aangeboden voedsel af te happen

 • Onvoldoende begrip, ook na langer oefenen, van de 
bediening.

Maak kennis met Obi
Denkt u mensen te kunnen helpen met de inzet 
van Obi? Vraag nu uw vrijblijvende demonstratie 
met Obi aan van een van de adviseurs van Focal 
Meditech! Maak de revolutie in onafhankelijk 
eten mee! Bel naar 013 533 31 03 of stuur een 
mail naar info@focalmeditech.nl

•• Met•Obi•kan•je•eten•wat•je•zelf•wilt •• Obi•is•voor•gebruik•thuis•en•in•zorginstellingen•• Met•Obi•word•je•onafhankelijk
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Focal Meditech is een geregistreerd handelsmerk van Focal Meditech BV

Oplossingen voor mensen  
met functiebeperkingen of  
uitdagende werkomstandigheden
Focal Meditech BV is ontwikkelaar, fabrikant en distributeur 

van eigentijdse hulpmiddelen en ergonomische voorzieningen. 

Het productengamma bevindt zich vooral binnen het  

domein van de mechatronica. Focal is gespecialiseerd in 

dynamische armondersteuningen, eetapparaten, persoonlijke 

robots, speciale bedieningen en hulpmiddelen op maat.  

De producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden 

en zijn het resultaat van nauwe samenwerking tussen de 

afdeling R&D, dienstverleners en de gebruikers.


