
Turtle
Specialtilpassede løsninger  
for bedre livskvalitet



Velkommen hos Etac A/S

Etac skaber muligheder
I løbet af det seneste årti er Etacs portefølje vokset gennem flere 
opkøb. Det betyder, at vi kan tilbyde et bredt udvalg af mobilitets- 
løsninger med kørestole, avancerede sædeløsninger, løsninger til ma-
nuel og mekanisk forflytning samt løsninger til hverdagslivet, inklusive 
klassiske produkter til bad og toilet. Vi har også et sortiment i verden-
sklasse af avancerede løsninger til pædiatrisk brug.

Kompetent kundeservice – hurtig levering 
Høj kundeservice og hurtige leveringer er nøgleord i konceptet for Etac. 
I vores interne salgsafdeling bestræber vi os altid på at ekspedere bes-
tillingerne samme dag, som ordren indgår. Når du ringer til os, kan du 
være sikker på at tale med medarbejdere, der kender Etacs sortiment 
indgående, så de kan give dig professionel vejledning og anbefale 
hjælpemidler.

Rådgivning fra erfarne konsulenter 
Hos Etac har det høj prioritet, at hjælpemidlerne passer perfekt til 
brugerne. Rådgivning af kunderne er derfor vores erfarne konsulenters 
primære opgave. Konsulenterne står til rådighed med professionel 
vejledning, der matcher både brugernes og plejernes behov. Mange af 
vores konsulenter har en sundhedsfaglig bag- 
grund, og alle har stor erfaring inden for hjælpemiddelområdet. 

Hurtig service, hvis uheldet er ude
Etacs dygtige serviceteknikere sørger for, at produkterne virker og 
bliver repareret, hvis uheldet er ude. Vi har stor forståelse for, at både 
bruger og plejer er afhængige af hjælpemidlerne, og bestræber os 
derfor på at gøre responstiden kortest mulig. 

Få det bedste ud af hjælpemidlerne
Etac tilbyder undervisning for både terapeuter og 
teknikere, så I får mest muligt ud af produk-
terne. Undervisningen tilpasser vi den enkelte 
målgruppe i samarbejde med jer. Derudover 
afholder Etac relevante faglige kurser in-
denfor f.eks. forflytning og siddestillinger.

Sikkerhed i alle detaljer
Hver enkelt produktdetalje er designet 
med velvære og sikkerhed for øje. Etac 
tilbyder sikre løsninger med stor kom-
fort og funktionalitet. Vi stræber altid 
efter at være på forkant med design 
og funktion. Vores vision er, at 
alle skal kunne leve et frit 
og uafhængigt liv og 
forfølge sine drømme 
uafhængig af de fysiske 
omstændigheder.

Etac er en af verdens førende udviklere af ergonomiske hjælpemidler. Vores klare mål er at skabe 
muligheder. For brugerne og for dem, der hjælper dem. Vi sætter brugerne først og er altid tæt på 
deres ønsker og behov. Derfor er alle vores produkter udviklet i tæt samarbejde med eksperter på 
genoptræningsområdet, industrielle designere og brugere. 

Etac, Horsens Etac, Taastrup (Handicaporganisationernes Hus)

Manuelle kørestole, hverdagens 
hjælpemidler og hjælpemidler til bad og toilet

Trykaflastende luftpuder

Pædiatriske sæder og hjælpemidler 
til transport

Manuelle forflytnings- og 
positioneringshjælpemidler

Pædiatriske mobilitetshjælpemidler til at 
sidde, stå og gå samt transport, bad og toilet

Lifte, sejl og forflytningshjælpemidler

Aktive kørestole til 
voksne og børn

Kørestolspuder og 
positioneringsløsninger

Luftassisterede forflytnings- og 
repositioneringshjælpemidler

Etac produkt brands
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Der er intet som et smil!
Når vi ser smilende brugere sidde i vores produkter, ved 
vi, at vi har gjort en forskel. Brugere, der anvender vores 
formstøbte Turtle-sæder, viser tydelige tegn på lettelse, 
hver gang formstøbningen tager form omkring dem. 
Derfor ved vi, at der ikke er noget som et sæde, der er 
støbt efter den enkelte brugers form.

Etac og R82 har siden 1997 arbejdet tæt 
sammen om produktionen af formstøbte 

produkter. Vi har i fællesskab opbygget stor 

erfaring, som kommer vores brugere til gode gennem 
nøje tilpassede personlige løsninger. Vores formstøbte 
produkter har fået navnet Turtle, da de fungerer som et 
beskyttende skjold omkring brugeren.
Etacs erfarne ergo- og fysioterapeuter rådgiver om, 
hvornår et formstøbt produkt er den rette løsning. 
Brugeren er i trygge hænder hos terapeuterne, som med 
deres store indsigt og engagement finder den optimale 
løsning. Målet for brugeren er stabilitet, et højere 
funktionsniveau og øget livsglæde. 

Derfor skal du vælge Etac:
• Mange års erfaring giver specialviden og stor faglighed 
• Personalet er uddannede fysioterapeuter
• Som eneste leverandør kan vi med 2 støbepuder  
 tage individuelle aftryk af over- og underkrop, så selv  
 svære formstøbninger bliver lette.
• Vi tilbyder både plast- og skumstøb og har markedets 
 korteste leveringstid
• Vores formstøbte sæder er crashtestet og godkendt 
• Specialløsninger er vores speciale!
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Hvem har brug for en formstøbning?
Vores formstøbte produkter kan anvendes 
til en bred målgruppe. De typiske brugere 
har en af følgende problemstillinger:

• Cerebral parese 
• Para-, tetra- og hemiplegikere 
• Sclerose 
• Rygmarvsbrok 
• Muskelsvind 
• Knogleskørhed 
• Amputation 
• Tryksår 
• H.S. borgere der har behov for 

beskyttelse ved ufrivillige bevægelser
• Alle brugere med øget behov for 

stabilitet i den siddende stilling
• Brugere der har behov for øget 

sensorisk input, f.eks. dem der har 
kugle/kæde dyner.
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Her er bækkenet 
vandret, men hovedet  
er i ubalance.

Her er hovedet i balance 
og kroppen vil blive støt-
tet af formstøbningen.

Formstøbningens fordele
Vi bestræber os på at balancere den enkelte bruger 
i forhold til tyngdekraften, så der opnås balance i 
kroppen. Udgangspunktet er, at hovedet er i balance og 
kroppen støttes af formstøbningen. 

Formstøbningen giver mange fordele
• Giver god trykfordeling og er komfortabel  
• Korrigerer og stabiliserer fejlstillinger 
• Giver stabilitet til bevægelsesfrihed 
• Giver mulighed for social aktivitet 
• Forebygger og aflaster tryksår 
• Forbedrer respiration 
• Sikrer god spise- og synkefunktion. 

Vores formstøbte produkter giver øget livsglæden for 
både brugeren selv og dennes familie. 

Vi er stolte af at kunne sige, at vi faktisk gør brugerne i 
stand til at deltage mere aktivt i deres liv.
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Specialiserede  
håndværkere
På R82’s værksted i Horsens fremstiller specialiserede 
håndværkere de formstøbte produkter til børn og 
voksne. Håndværkerne har, sammen med erfarne 
terapeuter, alle været på besøg hos brugere for at se 
og forstå, mennesket bag formstøbningen. Det giver 
dem en større forståelse for deres rolle og en stærkere 
interaktion med deres kollegaer. 

Fordelene ved at have vores produktion tæt på kan ikke 
undervurderes. 

Konsulenten fra Etac følger altid op på den enkelte 
formstøbning med rådgivning og vejledning. Vi tilbyder 
tillige at træne og uddanne hjælpere i de bedste 
metoder til forflytning og placering af brugeren i 
formstøbningen.

Vi leverer produkter, der opfylder  
følgende standarder:

EN 1021-1 og EN 1021-2  
(Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler)

EN ISO 10993-1  
(Biologisk vurdering af medicinsk udstyr)

ISO 16840-4:2009 and ISO 7176-19:2008  
(Sæder til brug i motorkøretøjer)

Bestilling

Formstøbning i plast 
HMI-nr. 63391  Varenr. 3198801-28 

Formstøbning i skum
HMI-nr. 63392  Varenr. 3198250-XX 

Formstøbning til toilet og bad
HMI-nr. 62515  Varenr. 3198715 
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En unik løsning til hver enkelt bruger
Når formstøbningen er den rette løsning, starter vi altid med at få 
afklaret hvilke behov der er i dagligdagen, så bruger og hjælpemiddel 
fungerer i hverdagen.

Hos Etac har vi mange muligheder for forskellige løsninger i forhold 
til udformning og fremstilling. Vi er med jer hele vejen i forløbet og i 
fællesskab finder vi den bedste løsning.

Vi glæder os til at hjælpe jer!

De bedste hilsner fra
Jesper & Lars, Etac A/S

Vores erfarne konsulenter
Konsulent  
vest for Storebælt

Jesper Bøgehave
Fysioterapeut & konsulent ved Etac

 Jesper er uddannet fysioterapeut i 1999 og har arbejdet 
med handicappede med forskellige funktionsniveauer. 
Umiddelbart før Jesper kom til Etac var han ansat i 
”Fysioterapien i Hammer Bakker”, hvor han varetog 
træning af børn og unge på boenheder og special-
institutionerne i Nordjyllands amt.  
Arbejdet var mangeartet og bestod bl.a. af udredning, 
planlægning, samt vejledning af forældre og personale. 
Endvidere varetog han tilpasning og vedligehold af 
hjælpe midler. 

Konsulent  
øst for Storebælt

Lars Grønfeldt Welle
Fysioterapeut & konsulent ved Etac 

Lars er uddannet fysioterapeut i 1989 og arbejdede her- 
efter på Kommunehospitalet København, og 11 år på 
”Skolen på Taxvej” – en skole for børn med multiple funk- 
tionsnedsættelser. Lars fik erfaring med undervisnings- 
relateret terapi, hjælpemidler og den direkte behandling, 
samt samarbejde med ergoterapeuter, lærere, pæda-
goger, psykologer, læger og ikke mindst pårørende.

Lars og Jesper har arbejdet med formstøbninger ved Etac siden henholdsvis 2002 og 
2005. De gør hver dag brug af deres brede og specialiserede erfaring for at skabe de 
bedste vilkår for mennesker med særlige behov.
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En formstøbning bliver til

Brugeren positioneres i vakuumpuderne og der moduleres en 
detaljeret form efter brugeren. Formen defineres, og alt udmåles 
specifikt, så det bedst mulige slutprodukt kan fremstilles. Yderligere 
kan en trykmålende måtte placeres i stolen for præcist at definere 
trykpunkter.

Når brugeren er taget ud af puderne, udføres en komplet 3D-scanning 
af vakuumpuderne for at sikre et detaljeret og præcist billede af hele 
formen og dennes vinkler. 
Den færdige scanning uploades via en sikker forbindelse til R82’s 
server sammen med alle andre relevante mål og bemærkninger.

Konsulenten undersøger brugeren omhyggeligt for at bestemme 
den enkeltes behov for støtte og aflastning. Konsulenterne guider 
omhyggeligt brugeren, terapeuten, hjælperne eller de pårørende 
gennem valgmulighederne. Skal den formes i skum eller plast? 
Hvor megen støtte er der behov for? Hvilket stel 
passer  bedst? I forlængelse af undersøgelsen fastlægges  
en målsætning.

1.

2.

3.

4.

Brugeren fotograferes i puderne, så produktionspersonalet får 
et klart billede af, hvordan det endelige produkt skal bruges. Der 
markeres placering for seler, nakkestøtte, fodstøtte osv. inden 
brugeren tages ud af puderne.



 Turtle | Formstøbte løsninger 9www.etac.dk

5.

6.

7.

8.

Når konsulentens scanning er uploadet, tager produktionsholdet 
over. På baggrund af 3D-scanningen, udfræser en avanceret 
robot det præcise støb i skum. Ved plaststøb foretages en 
vakuumsugning til plastformstøbning.

Ved skumafstøb indbygges forstærkninger, og en stabil individuel 
justerbar skumramme fremstilles. Derefter polstres sædet.

Sædet monteres på det valgte stel, og standardtilbehør som fx 
hovedstøtte, armlæn, bord, fodstøtte, sele eller vest monteres. Ved 
behov fremstilles og monteres individuelt tilpasset tilbehør.

Det færdige formstøb leveres til brugeren. Konsulenten sikrer, at 
brugeren positioneres optimalt, og at målsætningen er opnået. 
Brugeren og hjælperne rådgives i brugen af formstøbningen. 

Mål og andre specifikationer gemmes elektronisk, så nye eller 
supplerende produkter kan bestilles let og hurtigt.

For at sikre alle brugere den højeste kvalitet bliver hver enkelt 
stol kvalitetssikret, og relevante dokumenter udfyldes, bl.a. 
fabrikanterklæring.
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Skum- eller plaststøb
Da Etac startede med at producere formstøbninger i 
1997, var formstøbning i plast den eneste mulighed på 
markedet. Flere års erfaring og produktudvikling har 
resulteret i, at formstøbninger fra Etac tilbydes i både 
plast og skum. 

Skal man vælge skum- eller plaststøb?

Det er umuligt at give et entydigt svar på dette, da det i 
høj grad er en smagssag. Den indledende formgivning i 
vakuumpuderne er den samme arbejdsgang. Stabiliteten 
og trykfordelingen i Etac formstøbninger er den samme, 
uanset om der vælges plast- eller skumstøb.

Ofte spiller historikken en stor rolle, og kunden vælger 
den løsning, som brugeren eller institutionen er vant 
til og tryg ved. Nogle brugere foretrækker modtrykket i 
skumstolen, som de oplever mere komfortabelt i forhold 
til det mere kontante tryk, som indlæggene i plasten 
giver. Andre oplever det modsatte. Produkternes visuelle 
forskelligheder gør også, at nogle foretrækker den ene 
løsning frem for den anden.  

Ud fra ovenstående betragtninger kan vi ikke på forhånd 
definere, hvad den rigtige løsning er for den enkelte 
bruger. Som en gratis service kommer vi gerne ud og 
rådgiver og hjælper med at træffe den rigtige beslutning.

Combi Frame:x stel med formstøbt plastsædeKudu stel med et formstøbt skumsæde
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Individuelle muligheder i formstøbninger
Indimellem skal der tages individuelle hensyn i form-
støbningerne. Det kan være SI udfordringer, inkontinens, 
varme/kulde regulering, promenerende knogler osv.

For at imødekomme disse udfordringer, kan vores 
formstøbte produkter leveres med forskellige typer 
indlæg eller betræk.

Celsiusskum
Temperaturfølsomt skum, der tilpasser sig 
brugerens krop. Særligt velegnet til brugere 
med høj risiko for at udvikle tryksår.

Gel
Gel er god til punktaflastning.

Kubeskum
Det øverste lag er skåret ud i små 
firkanter (kuber), der sikrer en kontinuerlig 
luftgennemstrømning.

Star puder
Trykaflastende luftpuder til forebyggelse af 
tryksår og shear. 

Net
Mikrofiberstof, der giver suveræn åndbarhed 
for brugere, der har det varmt eller sveder.

Naturlig latex
Åndbar latex med høj elasticitet. 

Vandtætte løsninger
Vi tilbyder vandtæt og hygiejnisk beskyttelse af sæde-
delen på dit formstøbte skumsæde. En coating-
behandling af skummet beskytter mod væsker, er nem at 
tørre af og øger holdbarheden. 

Ydermere tilbyder vi standard og skræddersyede 
vandtætte indlæg, som placeres ovenpå sædehynden. 
Indlæg kan vaskes ved 60° og 90°C.
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Stel til vores formstøbte produkter
Etac har et bredt udvalg af stel. I nedenstående skema 
vises hvilke muligheder i Etac sortimentet, der er de 
mest velegnede. Yderligere er der mulighed for at 
montere på stel/el-stel af andre fabrikater.

Stel til formstøbning Til voksne Til børn

Kørestole
Etac Prio •
Etac Cross 5 • •
R82 Combi Frame:x • •
R82 High-low Frame •
R82 High-low:x Frame •
R82 Multi Frame • •
R82 Multi Frame:x • •
R82 Cougar • •
R82 Kudu •
Toilet- og badestole:
Etac Swift Mobil •
R82 Heron • •
Ståstativer
R82 Caribou • • Stellet Cougar, som fås i forskellige størrelser til både børn og voksne

Læs om de enkelte stel på vores hjemmeside www.etac.dk

Kørestol
Valg af stel afhænger af brugerens behov. Vi kan 
montere på alle typer stel fra alle fabrikanter. Oftest 
leverer vi totalløsninger, hvor stel og formstøbning er en 
samlet enhed fra Etac, hvilket giver mindre koordinering, 
et kortere sagsforløb og en mere komplet stol, da vi 
følger produktionen af alle delene.

Stellet skal danne en perfekt basis for formstøbningen, 
og Etacs stel har mange justeringsmuligheder og et 
stort tilbehørsprogram. Til højre vises børnestellet Kudu 
med skumstøb. En unik egenskab ved Kudu er bl.a. den 
selvcentrerende tilt-in-space funktion, som betyder, at 
sædet nemt kan tiltes, mens det forbliver stabilt og med 
uændret tyngdepunkt.
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Toilet og bad
Ved toiletbesøg og bad er det ligeledes vigtigt, at kroppen 
er støttet, og brugeren sidder komfortabelt. Med et 
formstøbt bade- og toiletsæde fra Etac har brugere 
og hjælpere et mere sikkert og behageligt bade- og 
toiletbesøg.
 
Med en formstøbt bade- og toiletstol fra Etac prioriteres 
hygiejnen højt og for at lette rengøringen, er indlæg og 
sæde lette at adskille.

Det formstøbte sæde kan bl.a. monteres på bade- og 
toiletstolen Heron, der er højdejusterbar og har hele 30 
graders tilt. Det store tilt og højdejusteringen gør det 
let at foretage forflytninger med lift til og fra bade- og 
toiletstolen.

Aktiv hverdag og nye 
funktioner 
Stellet Caribou er en vipbar ståstøtte, der kan bruges 
både i stående og liggende position. Gennemtænkt 
design og mulighed for et formstøbt skumleje, giver 
brugeren de bedste forudsætninger for en aktiv og 
funktionel hverdag. 

Den stående stilling kan give: 
• Bedre mulighed for at spise og drikke
• Øget velvære og livskvalitet
• Mulighed for at betjene nul-et kontakter
• Aktiv deltagelse ved dagens aktiviteter
• Forbedring af basale funktioner.
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Tilbehør
Turtle-produkterne er kompatible med vores store 
tilbehørsprogram. Dette gør produktionsprocessen 
nemmere og holder omkostningerne nede. Nedenfor ses 
et lille udvalg af de muligheder vi tilbyder.

Armlæn Lommer til sejlstropper Taskekroge

Anatomisk hovedstøtte Specialfremstillet hovedstøtteNeoprenvest Polstret hoftesele, Y-model

Bord med kant SejlSpecialfremstillet bord med polstring Lille Viking hjælpemotor

Du kan se hele 
vores sortiment af 
standardtilbehør på 
vores hjemmeside:

www.etac.dk
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Combi Frame stel med formstøbt skumsæde
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Hos os er du  
i trygge hænder

Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac, afdeling øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske 
hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.  

Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet 
for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder  
og produktinformationer på www.etac.dk. 


