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ETAC-KONCERNEN: SE NYA INNOVATIONER FRÅN ETAC,  
R82, CONVAID, IMMEDIA OCH MOLIFT PÅ REHACARE  

Etac-koncernen, den ledande skandinaviska specialisten på hjälpmedel för vuxna och barn med rörelsehinder, 

kommer att lansera fler nya produkter än någonsin tidigare på Rehacare 2016. 

”Launch-Lunch”– 28 september, 12:30–13:30 – ALLA BESÖKARE OCH PRESS ÄR 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA. 
Etac, R82, Convaid, Immedia och Molift: hall 04, monter D24 & 25 och E25, Messe Düsseldorf, 28 sept–1 okt. 

Etac-koncernen är mycket ansedd för sina skandinaviskt inspirerade produkter som världen över skapar 

möjligheter för människor med rörelsehinder och ger dem större oberoende, bättre omsorg och komfort. 

Koncernen erbjuder en mängd prisbelönta varumärken: Etac, R82, Convaid, Immedia och Molift. Detta 

högkvalitativa och ergonomiska produktutbud omfattar bland annat rullstolar, sittdynor, manuell förflyttning, 

lyftar och selar, bad- och toaletthjälpmedel samt småhjälpmedel. Etac-koncernen kommer inte bara att visa 

upp sitt befintliga sortiment på Rehacare, utan bjuder också på det största antal nya produkter koncernen 

någonsin lanserat på en och samma gång, bland annat:   

Nya Ability Based Seating™ för Etac-rullstolar 
Detta nya sittkoncept erbjuder banbrytande stöd för en god sittställning genom avancerade och skräddarsydda 

ryggstöd och rullstolsinställningar. Detta nya koncept introduceras som en del av initiativet ”Ändra inställning!”. 

 

Nya Etac S.P.A. Collection (Safe. Personal. Assistance)  
Detta nya eleganta och ergonomiska sortiment med badrumshjälpmedel består av det fällbara toalettarmstödet 

Etac Rex, den väggmonterade och fällbara duschsitsen Etac Relax samt det modulära stödhandtaget Etac 

Flex.  

 

Nya R82 Cricket  
En lätt och kompakt sulky som är enkel att fälla ihop och erbjuder banbrytande och anpassningsbart stöd för 

barnet, och är till stor hjälp för föräldrar och hjälpare.  

 

Nya R82 Stingray 
Stingray är en sulky med en unik svängfunktion som gör att barnet kan svängas hela 180 grader och därmed 

fritt vändas framåt eller bakåt. Denna banbrytande och lätta sulky erbjuder dessutom stöd för bäckenet, ökad 

komfort och främjar en bättre sittställning genom sin marknadsledande inställbarhet.     

 

Nya R82 Flamingo High-low 

Denna nya höjdställbara dusch- och toalettstol ger hjälparen bättre kontroll samtidigt som barnet får extra stöd 

för en bättre upplevelse i badrummet.  

 
Nya R82 Wombat Living 

Denna innovativa arbetsstol är utformad i nära samarbete med terapeuter och barn med rörelsehinder, och 



erbjuder bästa möjliga stöd och justeringsmöjligheter för ett växande barn.   

 

Nya R82 Scallop 

Den tygtäckta och omslutande konstruktionen hjälper barnet att sitta på golvet, och fungerar som 

anpassningsbart stöd när barnet sitter i en stol – enastående dansk design för barn som delvis eller inte alls 

kan ta sig runt på egen hand. 

 

Nya Star Cushion sittdynor  
Som Star Cushions nya exklusiva distributör kommer Etac att lansera ett sortiment sitthjälpmedel för rullstolar 

bestående av flercelliga sittdynor för optimal tryckfördelning och förbättrat stöd för en god sittställning. 

Nya Etac Clean 

Etacs prisbelönta duschstol Clean har förbättrats ännu mer – den har självklart alla sina mest populära 

egenskaper kvar, men har blivit ännu bättre och mer hygienisk. A cleaner Clean. 

Nya Etac Turner PRO 

Etac erbjuder nu vårdare ännu bättre hjälp och stöd genom denna nya vridplatta som ger enastående hjälp vid 

förflyttning mellan två sittpositioner och som samtidigt aktiverar brukaren.  

Nya Molift Quick Raiser  
Nya Quick Raiser 205 är den senaste innovationen från detta världsledande varumärke – en trygg, kontrollerad 

och ergonomisk uppresningslyft för förflyttning mellan två sittpositioner.   

FÖRBÄTTRAD: förflyttningsskivan Immedia 2Move 

Nya förbättrade Immedia 2Move är en förflyttningsskiva som överbryggar avstånd och utjämnar nivåskillnader 

mellan två liggplatser, exempelvis vid förflyttning mellan säng, brits, röntgen- eller operationsbord. 

Skumfyllningen gör förflyttningen bekväm, och förbättrar både säkerhet och effektivitet vid alla liggande 

förflyttningar. 

FÖRBÄTTRAD: Immedia SatinSheet-systemet 
SatinSheet är utformat för att vara till stöd vid förflyttning av brukare med varierande vårdbehov. Det är ett 

system av glidlakan och draglakan för vändning och positionering i säng. Användarvänliga lösningar för 

förflyttning och positionering är av största vikt för en säker arbetsmiljö. Med SatinSheet behöver man aldrig 

lägga dit eller ta bort hjälpmedlet då det behövs. Det bara finns där. Det minskar friktionen mellan brukaren och 

sängen. Genom att reducera friktionen åtgärdar man två problem samtidigt: belastningen på vårdarna, vilket 

reducerar arbetsskador, och påfrestningarna på patienten, vilket minskar risken för trycksår. 

  
Torben Helbo, CEO för Etac, kommenterar: ”De många produktlanseringarna från Etac-koncernen på 

Rehacare 2016 är en milstolpe för oss och för hjälpmedelsbranschen. Jag tror dessa flexibla produkter från 

Etac och R82 är en måttstock i flera aspekt av inkluderande design och stärker vår position som pionjär. De 

nya produkterna kommer att kunna hjälpa fler människor med nedsatt rörlighet och ge dem ett aktivare liv med 

mer självständighet, omsorg och värdighet. Detta etos i kombination med vår fortsatta strategiska resa kommer 

att hjälpa alla med länkar till funktionsnedsättning som till exempel distributörer, vårdpersonal eller brukare.”   



Till redaktören: Etac-koncernen 
Etac-koncernen har sitt säte i Stockholm och är en världsledande specialist på hjälpmededel för vuxna och barn med rörelsehinder. Företagets styrka 
och konkurrensfördelar uppnås genom en bevisligt effektiv synergi mellan banbrytande produktdesign, utmärkt service och god förståelse för 
brukarens behov.  

Etac-koncernen erbjuder en mängd prisbelönta varumärken: Etac (bad- och toaletthjälpmedel, småhjälpmedel och rullstolar), R82 (barn), Convaid 
(barn), Immedia (manuell 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 globalt. 

 

För mer information, kontakta:      
Magdalena Rydén, Group Marketing Manager 
Etac AB 
Mobil: +46 (0)70-627 78 78   
E-post: magdalena.ryden@etac.com 
www.etac.com  
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