CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag
med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner
ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik
varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att
alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande
producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

GYENNO

Pris:

3 975 kr

MOTVERKAR SKAKNINGAR
VID MÅLTIDER

inkl moms

Hjälpmedlet som balanserar bort ca 85% av
skakningar och darrningar både lodrätt och
vågrätt som gör det det lättare att äta.
Elektroniken i produkten balanserar bort skakningar/
darrningar så att det blir mycket lättare att äta utan
att spilla det man äter. Tryggare vid matbordet.
Drivs med uppladdningsbart batteri.
Laddningskabel medföljer.
(USB-laddaren du sätter i vägguttaget följer inte med.
Använd t ex den den USB-laddare som du har när du
laddar mobiltelefonen.

En laddning räcker för ca 3 timmars
användning.
Produkten har “spagettifunktion”
så att du kan få gaffeln att rotera under måltiden
och på det sättet tvinna spagettin på gaffeln.
Man byter enkelt mellan sked och gaffel.
Sked- och gaffeldelen kan diskas i diskmaskin.
Gyenno är CE-godkänd och används i många länder.

Balanserar bort
skakningar

Spaghetti-funktion

Passr den just mig? Prova så här:
• Ta ett A4-papper och klipp ett kvadratiskt hål 7x7 cm i mitten.
• Be någon hålla pappret framför dig.
• Använd en sked/gaffel som du brukar använda när
du äter och håll den utan mat i mitten av kvadraten.
• Försök hålla så stilla du kan.
• Om du har skakningar/darrningar så att du hela tiden
kommer att vidröra väggarna på det kvadratiska hålet
kommer produkten antagligen inte att hjälpa dig.
• Om du håller sked eller gaffel i mitten av kvadraten och inte
vidrör väggarna eller bara gör det någon enstaka gång så kommer
Gyenno special sked / gaffel att hjälpa dig på ett bra sätt.

Magnetisk kontakt

Inbyggt
batteri

• Handtaget med elektronikdelen • Gaffel • Sked • USB kabel
• Vristband att använda runt armen som säkerhet om du tappar skeden/gaffeln.
Sked- och gaffelfäste

Du kan se en demofilm på: curemednordic.se/product/gyenno
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Levereras i ett komplett kit som innehåller

