
Etacs badrumsprodukter 
– integritet, åtkomlighet och 
 ergonomi som ledstjärnor.

”Tänk dig att bli väckt av att starka 
lysrörslampor tänds i taket, ett vinddrag från 
korridoren och en för dig ny person stiger in 
i ditt rum och säger ”Go’morron! Nuuu ska vi 
gå på toaletten!” Det är så varmt och skönt 
i sängen och du gillar egentligen att sova 
länge på morgonen och så har det alltid varit. 
Nu har du fått ändrade morgonrutiner för att 
personalen ska hinna med morgonbestyren 
hos de andra boendena på avdelningen.” 

Det här är inte en ovanlig situation ute i 
verkligheten, men har du tänkt på att det 
kan avgöra hur resten av dagen blir? Nästa 
moment är badrumssituationen med flera 
intima bestyr, avklädd inför personal och 
med olika hjälpmedel inblandade. I den här 
situationen är miljön och samspelet mellan 
användare och personal oerhört viktig men 
också att hjälpmedlet är anpassat efter den 
som använder den. 

När Etac utvecklar badrumsprodukter, 
har man alltid människan i fokus – både 
användaren och vårdgivaren. Då behöver 
vi förstå vad som är svårt och vad som 
underlättar. 

Vi menar att hjälpmedel för personlig hygien 
är VIKTIGARE än "HÄFTIGT"!

Föranmälan kan göras 
via vår hemsida
Gå in på www.etac.se. 
Gå till sidan Leva & Fungera.
Gå till seminarie och anmälan. Fyll i namn och 
e-post. Dina uppgifter används och sparas 
enbart för denna mässa. 

Hjälpmedel för personlig hygien  
– viktigare än "häftigt"! 

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

Föreläsning/workshop  | Leva & Fungera 26–28 mars i sal E2

Datum och Tid:
26-28 mars 2019 
kl 14.30-15.15

Antal deltagare
Antalet deltagare är begränsat. Först till kvarn gäller.  
Föranmälan behövs inte men säkra gärna din plats via vår hemsida.

Plats
Sal E2 i mässhallen Leva & Fungera Göteborg nära vår monter C02:32

Kostnad
Seminariet är kostnadsfritt. 

Föredragshållare
Tove Filipsson 
leg. sjukgymnast och  utbildningsledare Etac 

Tove har flerårig erfarenhet av hjälpmedel.  
Som utbildnings ledare på Etac håller hon  utbildningar för kliniskt 
professionella både i Sverige och  internationellt.


