
 

 

 

Liftware spiseredskab 

Liftware er et hjælpemiddel, der er udviklet til at modvirke rystelser, så du 

kan spise uden at spilde og uden at få hjælp. Teknologien i Liftware registre-

rer dine rystelser og laver modbevægelser, så maden på skeen/gaflen er i ba-

lance. 

Liftware er lavet med et ergonomisk greb, der gør det behageligt at bruge. 

Størstedelen af spiseredskabet er gemt væk i hånden, hvilket betyder, at an-

dre ikke lægger mærke til, at du bruger et hjælpemiddel, hvilket kan være 

med til at fremme din lyst til at spise, hvor der er andre personer til stede, 

som du ikke kender. 

Liftware er udviklet til folk med forskellige former for rystelser, f.eks. perso-

ner med Parkinsons sygdom. Formålet er at højne livskvaliteten og skabe 

selvstændighed. Liftware kan bruges til 3-6 måltider på en opladning. Ønsker 

du at slukke Liftware, skal du blot vende den med bagsiden op, eller skedelen 

tages af.   



 

 

 

FAKTA: 

 Mindsker rystelser med op til 70 % 

 Kompakt og transportabel 

 Starter af sig selv, når ske- eller gaffeldelen sættes på 

 Slukker af sig selv, når ske- eller gaffeldelen fjernes 

 Slukker også, når man lægger den fra sig med bagsiden opad 

 Mål: 17,5 cm (H) x 4,7 cm (B) x 4,2 cm (D) 

 Vægt: 90 g 

 Genopladeligt lithium-ion-polymer batteri 

 Batteriet holder til 3-6 måltider på en opladning 

 Micro USB-ladestation – kan f.eks. tilsluttes din pc 

 Håndtaget sættes i ladestationen uden at ske-/gaffeldelen er påsat 

 AC-strømadapter 

 100 algoritmer hjælper til at holde Liftware stabil under måltidet 

 Den virker ved lave modbevægelser ad to akser: Op/ned, højre/ven-

stre 

 Opbevaringspose medfølger 

 Munddelene (ske/gaffel) kan kommes i opvaskemaskinen 

 Dyb suppeske samt gaffel kan købes som tilbehør.  

Se mere på www.gmcare.dk 
Ønsker du at høre nærmere, er du også velkommen til at kontakte os på telefon 

51 15 01 10 

eller på mail info@gmcare.dk 

Du er også velkommen 

til at komme forbi vores showroom på 

Bjergbygade 39 A 

4200 Slagelse 


