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ETACs NYA ABILITY BASED SEATING™ & ”ÄNDRA 
INSTÄLLNING!” KONCEPT FÖR ATT REVOLUTIONERA 
RULLSTOLSDESIGN PRESENTERAS PÅ REHACARE 

Under parollen ”Ändra inställning!” kommer Etac, en av de världsledande experterna på hjälpmedel, att 

presentera sitt nya Ability Based Seating™-koncept för rullstolar på Rehacare (hall 04, monter D24 & 25, 

Messe Düsseldorf, 28/9–1/10). 

Etac samarbetar med det egna pediatriska varumärket R82 under Rehacare (monter E25, hall 04) 
och har en gemensam närliggande Etac R82 meeting lounge. I denna meeting lounge anordnas en 
”Launch Lunch” den 28 september, kl. 12:30–13:30 – ALLA BESÖKARE OCH PRESS ÄR 
VÄLKOMNA  

Etac-koncernen har i mer än 40 års tid bidragit med högkvalitativa hjälpmedel som skapar möjligheter för 

barn, vuxna, familjer och vårdgivare som är påverkade av nedsatt rörlighet. Koncernen erbjuder en mängd 

prisbelönta varumärken: Etac, R82, Convaid, Immedia och Molift. I deras ergonomiska produktutbud 

finns bland annat rullstolar, sittdynor, lyftar och selar, manuell förflyttning, bad- och toaletthjälpmedel samt 

småhjälpmedel. Etac är specialister på rullstolsdesign och kommer att visa upp sitt allra senaste 

innovativa koncept på Rehacare – Ability Based Seating™.  

Genom sitt nya initiativ ”Ändra inställning!” siktar Etac på att öka medvetenheten om detta banbrytande 

koncept för rätt rullstolsinställningar. Konceptet syftar till att informera hälso- och sjukvårdspersonal, 

fackhandel och slutanvändare om fördelarna med ett avancerat och specialanpassat sittstöd. Vi är alla 

olika, och därför anser Etac att det inte finns någon universallösning för rullstolsanvändare. Initiativet 

syftar till att förbättra rullstolsbrukarnas förmåga till ett aktivt liv genom att skapa en sittställning som gör 

att ryggrad, bål och bäcken ”formas” på ett bättre sätt. En dålig sittställning uppstår bland annat när man 

glider ned/åt sidan, sitter asymmetriskt och/eller roterar bäckenet. Allt detta kan få allvarliga hälsoproblem 

som följd. Ability Based Seating™ kan bidra till att sätta stopp för detta – och förändra människors liv.  

Ability Based Seating™ konceptet möjliggör ett verkligt innovativt och flexibelt sittstöd som kan förändra 

tillvaron för en rullstolsanvändare. Tack vare Etacs nya ryggstödskonstruktion, till exempel på den väl 

beprövade Cross 5, går det nu att ställa in vinkel och form oändligt – men den ska alltid ställas in med 

användaren i rullstolen. Bättre hållning och en hälsosammare sittposition kombinerat med rätt 

rullstolsinställningar ökar stabilitet och bekvämlighet. Genom att mildra påfrestningarna och ge bål, 

bäcken och ryggrad en perfekt och välbalanserad position, kan en delvis rörlig rullstolsanvändare bli 

betydligt mer aktiv och få ut mer av livet. Ability Based Seating™ helt enkelt. 

 



 

Initiativet ”Ändra inställning!” handlar om att informera marknaden om att en aktiv livsstil faktiskt är fullt 

möjlig för en rullstolsanvändare. Ability Based Seating™ kan bidra till följande förbättringar:  

• Bättre möjlighet att kontrollera överkroppen 

• Större möjlighet att delta i arbetslivet   

• Man orkar sitta längre  

• Mindre ryggsmärtor och trötthet 

• Bättre fungerande inre organ 

• Bättre kommunikationsmöjligheter 

• Lättare att andas, äta och dricka  

• Mindre risk för krampanfall 

• Mindre risk för t ex kyfos och skolios 

• En lyckligare och friskare livsstil! 

 
Vi ser alla olika ut – precis som alla Etac-rullstolar. Ability Based Seating™-konceptet handlar också om 

att ryggstödets inställning ska kunna ändras allt eftersom, så att rullstolsanvändaren alltid får optimalt 

stöd och kan leva ett så aktivt liv så länge som möjligt. Introduktionen av detta nya koncept under 

Rehacare ingår i en större produktlansering från Etac-koncernen. Torben Helbo, CEO för Etac, 

kommenterar: ”Alla produkter som Etac-koncernen lanserar under Rehacare 2016 utgör en viktig 

milstolpe, inte bara för vår verksamhet, utan även för branschen som helhet. Våra senaste produkter, 

bland dem det nya Ability Based Seating™-konceptet, ser till att ännu fler människor som drabbats av 

nedsatt rörlighet kan få ett mer aktivt och givande liv med mer oberoende, omsorg och värdighet”. 

 
* SLUT * 

Till redaktören: Etac-koncernen 
Etac-koncernen har sitt säte i Stockholm och är en världsledande utvecklare av ergonomiska produkter som hjälper personer med nedsatt 
rörelseförmåga. Företagets styrka och konkurrensfördelar uppnås genom en bevisligt effektiv synergi mellan banbrytande produktdesign, utmärkt 
service och god förståelse för slutanvändarnas behov.  

Etac-koncernen erbjuder en mängd prisbelönta varumärken: Etac (bad- och toaletthjälpmedel, småhjälpmedel och rullstolar), R82 (barn), Convaid 
(barn), Immedia (förflyttning) och Molift (personlyftar och selar). Koncernen ägs av Nordstjernan AB, ett onoterat familjeägt investmentbolag, och har i 
nuläget en omsättning som överstiger 1 300 miljoner kronor och 800 duktiga experter anställda jorden runt. 

 

För mer information, kontakta:    Utfärdat på uppdrag av:  
Jon Nock, Director     Magdalena Rydén, Group Marketing Manager 
iDIS Creative Marketing Partnership   Etac AB 
6B (First Floor), The Courtyard    Kista Science Tower 
Meadow Bank, Furlong Road    164 51 Kista 
Bourne End. Bucks SL8 5AU Storbritannien   Kista 
Mobil: +44(0)7786 245896    Mobil: +46 (0)70-627 78 78   
E-post: jon@idiscreativemarketing.co.uk   E-post: magdalena.ryden@etac.com 
www.idiscreativemarketing.co.uk    www.etac.com  

mailto:jon@idiscreativemarketing.co.uk
mailto:magdalena.ryden@etac.com
http://www.idiscreativemarketing.co.uk/
http://www.etac.com/

