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Etacs största produktlanseringar någonsin innebär stora 
framgångar på RehaCare 2016 

Etac-koncernen, den ledande specialisten med flera olika varumärken för hjälpmedel för äldre samt vuxna och 

barn med rörelsehinder, har framgångsrikt lanserat en imponerande serie banbrytande nya produkter på 

RehaCare 2016. 

Etacs och angränsande R82:s montrar var båda mycket populära på RehaCare med ett stort antal inköpare, 

vårdpersonal och brukare som ville upptäcka de senaste innovationerna från Etac, R82, Convaid, Immedia och 

Molift. Etac-koncernen lanserade fler än tolv nya produkter inom olika varumärken och intresset var stort. 

Lanseringen av dessa spännande nya lösningar firades officiellt vid en lanseringslunch i Etac och R82:s meeting 

lounge, där Torben Helbo, Etacs koncernchef, höll ett engagerande tal. Torben välkomnade alla till mässan och 

beskrev alla de nya och förbättrade produkterna: 

 

• Ability Based SeatingTM för Etacs rullstolar 
Detta nya sittkoncept introduceras som en del av initiativet ”Ändra inställning!” och erbjuder banbrytande 

stöd för en god sittställning genom avancerade och skräddarsydda ryggstöd och rullstolsinställningar.  

• Etac S.P.A. Collection med det fällbara toalettarmstödet Etac Rex, den väggmonterade och fällbara 

duschsitsen Etac Relax samt det modulära stödhandtaget Etac Flex. 

• Etac Clean dusch- och toalettstol 

• Etac Turner PRO för manuell förflyttning av aktiva patienter 

• R82 Cricket barnvagn 

• R82 Stingray barnvagn 

• R82 Flamingo High-low junior dusch- och toalettstol 

• R82 Wombat Living aktivitetsstol 

• R82 Scallop tygbaserat sitthjälpmedel 

• Star Cushion sittdynor för tryckavlastning i rullstol 

• Immedia SatinSheet sängsystem för vändning och positionering 

• Immedia 2Move förflyttningsskiva  

• Molift Quick Raiser för mekanisk förflyttning av aktiva patienter 

 

Informativa produktdemonstrationer gavs under hela mässan så att alla besökare fick möjlighet att förstå hur och 

varför Etacs produkter fortsätter att vara ledande när det gäller ergonomi, estetik och funktion. I Etac-koncernens 

mässmontrar upprepades gång på gång för den internationella marknaden att Etac-koncernen ligger i topp vad 

gäller produkter för en inkluderande vardag. Torben sammanfattar: – Det var med stor glädje jag välkomnade de 

många besökarna till våra RehaCare-montrar i år då vår nya produkt- och konceptportfölj var så omfattande. 

Våra olika varumärken är nu så mångsidiga att vi kan leverera en helhetssyn när det gäller att bistå vårdare, 

vårdpersonal och framför allt barn och vuxna som lever med rörelsehinder. Våra banbrytande produkter 



fortsätter att utvecklas i snabb takt så att de senaste utmaningarna som rör funktionsnedsättning kan mötas nu 

och i framtiden. RehaCare var en stor framgång för oss och våra kunder på många olika nivåer – så denna 

plattform kommer nu att utnyttjas för att leverera ännu mer positiva resultat för alla. 

 

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 1400 miljoner kronor och 800 duktiga experter anställda globalt. 
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