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Här är en del av våra bästa val!

Mobil lyft Molift Smart 
150 sid 43

Överflyttningsplattform 
Molift Raiser Pro sid 35

Toalettarmstöd  
Etac Rex sid 12

Stödhandtag  
Etac Flex sid 12

Glidlakan och 
 gliddraglakan sid 29

Glidmatta  
Multiglide SG sid 33

Sittdyna Star 
Galaxy sid 41

Scallop sittskal 
Juniorhjälpmedel sid 47

Let’s Shop  
utomhusrollator 
sid 22

Mobil dusch- / 
toalettstol Clean,  
4  låsbara hjul sid 16

Välkommen till Etacbutikens digitala sortiments-
katalog! Här hittar du alla de smarta hjälpmedel 
och produkter som vi erbjuder på vår webbutik. 
Produkterna i katalogen är främst inriktade på att 
 attrahera dig som kan  behöva lite extra stöd och 
hjälp i vardagen. Produkterna är upp delade efter 
 användningsområde. För att göra det lätt att hitta  
i  katalogen  symboliseras varje avsnitt med en egen 
färg. 

Vi har benämnt katalogen ”Smarta produkter från 
Etacbutiken” eftersom den innehåller produkter som 
med sin användar vänliga, intelligenta och attraktiva 
utformning hjälper dig med dina dagliga aktiviteter, 

oavsett om det rör göromål i hemmet, den dagliga 
hygienen, när du behöver vila, är utomhus eller vill 
 påverka ditt välmående.

Under Köpinformation på sidan 51 hittar du all 
 information du behöver för att kunna beställa via vår 
kundservice eller direkt på vår webbutik. 

Vi hoppas att du kommer att tycka om vår digitala 
 katalog. För oss är det viktigt att vara ly hörd för de 
önskemål som du som kund eventuellt har. 
Har du därför synpunkter eller frågor så mottages  
dessa gärna via e-post till: etacbutiken@etac.se
Etac Sverige AB

Smarta produkter från Etacbutiken

Toalettsitsförhöjare 
My-Loo 6 cm  
med lock sid 20



Överflyttningsplattform 
Molift Raiser Pro sid 35

Hushålls- & Köksredskap matlagning öppna äta dricka 4–7

Bestick .......................................... 6-7
Fixbräda ............................................4
Glas ...................................................6
Knivar ........................................... 5, 7
Matningsbestick ...............................6

Muggar ..............................................6
Osthyvel ............................................4
Skärstöd ...........................................4
Tallrik .................................................6
Öppnare: konserv, burk, flask  m m 5

Personlig vård    hud-  fotvård hygien dusch toalett 8–21

Badbrädor ...................................... 11
Badkarsstol .................................... 11
Duschpallar ....................... 14-15, 17
Duschsandal / fotrengörare ......... 10
Duschsits vägghängd .....................31
Duschstolar .............................15, 17
Hårborstar ........................................9
Hårtvättare .......................................9
Istegspall........................................ 11
Kammar ............................................9
Kroppstvättare .................................9

Mobil dusch/toalettstol ................ 16
Nagelfilshållare.................................8
Nagelsaxar ........................................8
Pallar .................................. 11, 14-15
Pottor.............................................. 10
Ryggtvättare .....................................9
Toalettarmstöd .................. 12, 18-21
Toalettpapperstång ....................... 10
Toalettsitsförhöjare ..................18-20
Toalettstol fristående .....................17
Vägghandtag, stödhandtag ....12, 21

Gång- & Hjulförsedda hjälpmedel   gå rulla åk 22–27

Förflyttningshjälpmedel    glidlakan vridplattor  28–37

Doppskor ....................................... 25
Kryckkäppar och tillbehör .......24-25
Käppar / stödkäppar .....................24
Rollatorer ..................................22-23

Rullstolar och tillbehör .................. 26

Armbågsskydd ................................37
Förflyttningsplatta ......................... 35
Glidbrädor .......................................31
Gliddynor ........................................ 33
Glidhandske....................................37
Glidlakan  
   draglakan SatinSheet ...........28-30
Glidmattor ...................................... 32

Glidsystem  .................................... 30
Hälavlastning / hälskydd ...............37
Inkontinensskydd / lakan ............. 29
Sängband / slingor ....................... 36
Vridplattor ...................................... 34
Vårdbälte ....................................... 30
Örngott SatinSheet........................ 29
Överflyttningsplattform ................. 35

Grip- & Skrivredskap   griptänger påklädning penna 44–45

Griptänger ...................................... 44
Knappknäppare  ........................... 45
Penna ............................................. 45

Strumppådragare .......................... 45
Univred ........................................... 45

Kuddar & Sittdynor   positioneringskuddar 38–41

Huvudkuddar ................................. 38
Kuddar ......................................38-40 

Positioneringskuddar ...............39-40
Sittdynor..........................................41

Mobil lyft   ihopvikbar mobil lyft lyftsele 42–43

Hjälpmedel för barn  sensomotoriska hjälpmedel 46–48

Lyftsele ........................................... 42 Mobil lyft ........................................ 43

Tumble Form .............................46-47
Sittskal R82 Scallop .....................417

Badstol för barn ............................ 48

Beställningsblankett  ............................................................................. sid 49
Köpinformation  ......................................................................................sid 51 

En del produkter är markerade med 
symbolen”Smart val”. Dessa är speciellt 
rekommenderade av oss på Etac.

Bäst-
säljare

Håll utkik efter detta märke!  
Det betyder att där märket ligger 
finns en av våra bästsäljare. 

Allt det här hittar du i Etacbutiken



Fixbräda Fix
Med Fixbrädan kan du hålla såväl  kastruller 
som rivjärn och livsmedel på plats, även om du 
bara har en hand att arbeta med. Den skjutbara 
klämbacken kan enkelt justeras för att passa.  
Om Fixbrädan används på rostfri diskbänk kan 
istället de medföljande sugfötterna monteras.  
Tål  maskindisk.Längd: 31,5 cm Bredd: 
29,5 cm, 1,3 kg. Skärbräda: Polystyren 
Metalldelar: Rosfritt stål Klämback: PC/ABS. 
Ergonomidesign.
80501004 630:-

Skärstöd Cut
Det här är ett skärstöd som gör det enkelt och 
säkert att skära. Skivtjockleken varieras genom 
att den tvärgående ribban vrids. Kniven hålls 
på plats i styrspåret vilket gör att även personer 
med nedsatt syn kan skära rakt och säkert. Tål 
maskindisk. 415 g, PP. Ergonomidesign.
80501005 210:-

Fixbräda Fix och  
Relieve vinklad kniv, liten

Reservdelar till Fixbräda:
Sugfötter 4 st 84001201 59:-
Fixbrädesats 84001200 179:-
Klämback 84001152 399:-

Köksredskap
Underlätta matberedningenHushållsredskap & 

Köksredskap
Köksredskap
Knivar & Förskärare
Öppnare 

Glas & Muggar
Tallrikar
Bestick

4    |   Hushållsredskap & Köksredskap www.etacbutiken.se    |   Kundservice telefon 0371– 58 73 50



Bäst-
säljareBäst-

säljare

Ett vinklat handtag gör 
att du kan arbeta med en 
rak handled. Det avlastar 
hand- och  fingerleder och 
ger ett starkare grepp. 
Knivbladen är mycket 
vassa, vilket ytterligare 
underlättar att skära. 
Samtliga knivar tål 
maskindisk och har blad  
i  rostfritt stål.
Samtliga dessa Relieve 
knivar är designade av 
Ergonomidesign.

Vinklad förskärare
Handtagets vinkel är avpassat för 
att ge en rak handled när du står 
och skär. Vikt: 75 g Knivblad: 15 
cm. 
80501101 155:-

Vinklad kniv
Handtagets vinkel är avpassat för 
att ge en rak handled när du  sitter 
och skär. Vikt: 72 g Knivblad: 11,5 
cm. Utmärkt som bordskniv. 
80402101 125:-

Vinklad kniv, liten
Kniven är anpassat för en 
 barnhand. Handtagets vinkel är 
 avpassat för att ge en rak handled 
när du sitter och skär. Vikt: 37 
g Knivblad: 9 cm. Utmärkt som 
 bordskniv. 

80402102 125:-

Osthyvel Relieve           
Osthyveln har ett mjukt format 
handtag med ett skönt stöd för 
tummen på toppen. Handtaget 
är lätt att greppa och sitter nära 
hyvelbladet för bästa  precision. 
Det vågiga hyvelbladet gör så att 
 ostskivorna släpper lätt. Tål maskin-
disk. 69 g, Handtag: Polypropen, 
Skärverktyg: Rostfritt stål
80502001 120:-

Burköppnare Jar Key Frost
Lyft försiktigt i lockkanten med 
 öppnaren tills vakuumet är utlöst 
och locket lyfter sig. Med ytterligare 
ett litet lyft i lockkanten kan locket 
lätt skruvas av. Mått: 14 x 5 x 2,7 
cm. Vikt: 35 gram.
VSR9912 50:-

Konservöppnare  
CanKey Frost, blå
För konservburkar med ring 
finns det en  speciell öppnare 
som träs in i ringen. Den del 
som träs in fungerar som en 
stor krok med hävstångs effekt. 
Genom att dra i kroken bakåt 
följer locket med och burken 
öppnas. Mått: 15 x 9 x 1 cm. 
Vikt: 30 g. Material: ABS.
VSR6002 50:-

Multiöppnare 6-i-1
Den här multiöppnaren har ett 
hållbart och bekvämt handtag och 
kan enkelt öppna sex olika typer 
av förseglingar och lock. Det här 
unika verktyget tar bort svårgrepp-
bara förseglingar, öppnar locket på 
metallflaskor och burkar och flaskor 
med envisa lock. Det unika bladet 
kan användas för att skära upp tätt-
slutande påsar. Vikt 99 g.
HC091168699 175:-

Skruvkorksöppnare TurnKey
Smart öppnare som passar de 
flesta juice-,  yoghurt- och mjölk-
kartonger. Bra för personer som har 
ett  svagare finger grepp. Det finns 
också en liten krok som underlät-
tar öppnandet av plastlocket under 
själva korken. Diskmaskinssäker. 
Vit. Material: PS.
VSR7856   55:-

Relieve knivar, förskärare och osthyvel
Ergonomiska knivar som avlastar handleden

Öppnare
Öppna burkar och andra förpackningar lätt och smidigt
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Bäst-
säljare

Bägare Tasty   
Vår lätta bägare kan användas till såväl kall saft som varm 
soppa och rymmer 3 dl. Den värmeisolerande hållaren 
 tillåter både en- och tvåhandsfattning. Basen har gjorts 
extra bred för att förhindra att muggen tippar och bägaren 
kan enkelt lyftas ur  hållaren innan maskindisk.  
3 dl, 125 g, Bägare: Polykarbonat, hållare/lock: 
Polypropen. Ergonomidesign.
80404042 130:-

Tallrik Tasty      
Tasty tallrik är av tålig plast och har en 
 anti halkring på undersidan som gör att den står 
stadigt på bordet. Diameter: 19 cm, 160 g,  
vit värme tålig melaminplast. Ergonomidesign.
80404005 175:-

Glas på fot Tasty
Till vardags eller fest kan du även välja att 
använda vårt glas på fot. Glaset rymmer 2 dl 
och har en tjock hals som är lätt att greppa. För 
bästa glans rekommenderas handdisk, men gla-
set tål även att diskas i maskin. 2 dl,  
75 g, Polykarbonat.
80404001 90:-

Dosmugg Feed
Dosmuggens snipform gör det lättare att dosera 
vätska samt att dricka utan att behöva luta 
 huvudet bakåt. Den är graderad med 1/2 och  
1 dl och tål maskindisk. Höjd exkl pip: 7 cm,  
40 g, Polykarbonat. Ergonomidesign.
80404101 75:-

Rillekrus
Rillekruset har en vågig utsida vilket ger ett 
extra bra grepp. Det passar både barn och 
vuxna och  rymmer 2 dl. Piplocket är försett med 
en backventil som förhindrar att innehållet i 
muggen rinner ut om den skulle tippa omkull. 
Tål maskindisk. Vikt: 65 g. 
Glas   VSL1485 39:-
Lock liten öppning   VSR9976 30:-

Matningsbestick Feed 
Det finns tillfällen då både barn och vuxna kan 
behöva lite extra hjälp med att äta. Eftersom 
vanliga bestick inte är optimalt utformade för 
detta ändamål har vi tagit fram en speciell 
serie med matningsbestick. Här är skaften 
lite längre för att ge ett bekvämt grepp både 
för den som matar och den som blir matad. 
Ätdelen är något mindre än vanligt och den 
passar därför både stora och små. Besticken är 
tillverkade i plast och har mjuka runda kanter 
för att kännas behagliga. Samtliga bestick går 
att diska i maskin. Termoplastisk polyester. 
Ergonomidesign.
Sked liten, 22 cm, 34 g 80403102
Sked 20 cm, 31 g 80403101
Gaffel, 22 cm, 37 g 80403103

 140:-

Sked Feed, vinklad inställbar
Den vinklade inställbara skeden finns för både höger och vänster hand. Skedbladet är steglöst 
 inställbart och handtaget har en  kombinerad ”stöd- och stopptapp”. Det innebär att barnet kan 
greppa nära skedbladet och att tappen stödjer mot tallriken och förhindrar att handen hamnar i 
maten. 16 cm, 40 g, Vit polyamid. Ergonomidesign.
för höger hand 80403301
för vänster hand 80403302

      299:-

Reservdelar till Bägare Tasty:
Bägare 80404002 80:-
Hållare 80404003 80:-
Piplock 80404004 50:-

«TIPSRUTAN»
Tasty är idealisk för 
personer med artrit 

och begränsade 
 hand rörelser.

Glas, muggar, tallrik och bestick
Äta själv, äta med lite hjälp, ergonomiska bestick
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Bäst-
säljare

Vinklade skedar Light
Våra vinklade skedar finns för 
såväl höger- som vänsterhänta och 
underlättar när du vill kunna äta 
med rak handled. Skedarna är lätta 
och skaften är utformade så att de 
 ligger  stadigt i  handen.
Hö hand, 19cm, 35g 80403201
Vä hand, 19cm, 35g   80403202

 150:-

Kombinationsbestick Light
Att äta med bara en hand underlät-
tas väsentligt med kombinationsbe-
stick. I vårt sortiment finns gaffel/
kniv för vänster respektive höger 
hand, samt sked/kniv som passar 
båda  händerna. Besticken har en 
låg vikt och den tandade delen har 
placerats på undersidan för att 
undvika att du skär dig i mungipan. 
De mjukt rundade greppen gör att 
besticken ligger stadigt i handen 
oavsett om du ska skära eller 
plocka upp maten. 
Vä hand, 18cm, 25g 80403003
Hö hand, 18cm, 25g 80403002

 159:-
Kniv/sked, 20cm, 35g 80403001

 179:-

Bestickserien Light är utvecklad av  industridesigners. Till sin hjälp hade de en referensgrupp bestående av  
22  personer med olika funktionsnedsättningar. Målet var att få fram funktionella bestick med en snygg design.  
Man kom fram till att det behövdes tre olika bestickserier:

Bestick Light, smalt skaft
Light bestick med smala skaft är 
de lättaste på marknaden. De är 
också relativt långa vilket gör att du 
får betydligt bättre räckvidd när du 
ska äta. För att skona händer och 
fingrar från onödigt tryck är skaften 
mjukt rundade. Kniven har försetts 
med ett vasst blad så du enkelt kan 
skära maten. 
Kniv, 22cm, 21g 80401001
Gaffel, 21cm, 24g 80401003
Sked, 21cm, 34g 80401005
Dessert, 20cm, 26g 80401007

 160:-

Bestick Light, tjockt skaft
De tjocka lätta besticken är skon-
samma mot leder och avlastar 
fingrarna, vilket gör dem lämpliga 
för dig som har ont i handens och 
fingrarnas leder eller har svårt att 
greppa smått. Kniven är speciellt 
utformad för att ta tillvara på den 
existerande handkraften. Den har 
ett vasst knivblad och ett lätt vink-
lat stöd för pekfigret.  Skeden har 
ett tunnare och lite längre skaft 
för att underlätta ett grepp  mellan 
tumme och pekfinger.
Dessert, 18cm, 30g   80402007
Sked, 22cm, 37g 80402004
Gaffel, 18cm, 27g 80402002
Kniv, 21cm, 23g 80402006

 160:-

Light är en serie bestick med erkänt god form och  funktion, designade av Ergonomidesign. 
Besticken finns i ett antal  former och passar utmärkt för dig som har svårt att greppa smått eller bara kan använda 
en hand. De ligger bekvämt i  handen och ger minimal  belastning av fingrar och leder. 
Ätdel: Rostfritt stål, Skaft: ABS-plast. Tål maskindisk. Läs historien om hur utvecklingen gick till nedan. 

• Lätta bestick med tjocka 
 greppvänliga handtag.
Besticken lämpar sig för perso-
ner med  reumatiska problem och 
 artroser. Handtagen har olika form 
eftersom vi  håller besticken på olika 
sätt. Kniven är t ex koniskt formad 
mot knivbladet. Det ger en skön 
avlastning för pekfingrets topp. 

• Lätta bestick med tunna 
och långa greppvänliga 
handtag. 
Dessa bestick används av personer 
med mycket nedsatt styrka och 
greppförmåga. De tunna skaften 
kan ”klämmas in” mellan fingrarna, 
och eftersom handtagen är långa, 
behöver man inte lyfta handen så 
högt för att få maten till munnen.

• Lätta kombinationsbestick 
för enhandsbruk. 
Dessa funktionella bestick finns för 
både höger och vänster hand. För 
att ligga stadigt i handen har hand-
tagen en plan sida som tummen 
stödjer emot.

INFORMATION OM – Bestick

Samtliga bestick är lätta. Ingen i 
testgruppen fördrog tunga bestick. 
De som hade problem med skak-
ningar, skakade inte mindre för 
att de hade tunga bestick. Alla i 
testgruppen var också mycket nöjda 
med bestickens design. 
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Nagelsax
Nagelsaxen är självöppnande, lätt och  ligger 
stadigt i handen. Den kan användas med 
både vänster och höger hand. Saxen har även 
andra användnings områden som exempelvis 
att öppna förpackningar. Blad av rostfritt stål 
av hög  kvalité. Bekvämt räfflade handtag 
av propylen för säkert grepp. Fjäderband av 
åldersbeständigt nylonmaterial. Tål kokning och 
maskindisk. Vikt 26 g. Längd 165 mm.
VSR6109 159:-

Multigreppet/ 
Nagelfilshållare Beauty
Beauty nagelfilshållare gör det enkelt 
att sköta  manikyren. Det mjuka grep-
pet ligger stadigt i handen. I den 
ena änden finns en skåra som  håller 
 nagelfilen på plats och i den andra 
änden finns en större  öppning för 
tandborste, rakhyvel mm. Tre  filblad 
medföljer. 11 cm, 45 g, Polypropen 
och polypropenbaserad TPE Nagelfil: 
Sandpappersfil. Ergonomidesign.
80210082 80:-

Nagelsax, 
 lång skaftad
Den idealiska 
nagelsaxen för 
den som har ett 
svagt grepp. Den 
stora öppningen 
tillåter att hela 
handen används 
för att kontrol-
lera saxen. Det 
förlängda skaftet 
underlättar för 
användare som 
har svårt att böja 
handen. De vinklade bladen ger ett bra klipp 
läge. Början på bladet är något tandad för att 
undvika att saxen glider. Rostfritt stål. Total 
längd 20 cm. Blad längd 3 cm. Vikt 55 g.
VSR9863 100:-

«TIPSRUTAN»
Den fjädrande nagelsaxen är lätt att använda 
för ett bra grepp utan att man belastar de små 
lederna och utan att det behöver göra ont.I badrummet finns: Etac Flex stödhandtag 60 cm vulkangrå, vägghängd duschsits  

Etac Relax vit och Etac Rex toalettarmstöd 70 cm med stödben. Se sidorna 10–11.

Bäst-
säljare

Bad & Toalett
Hygienutrustning
Personlig hygien
Pottor
Bad & Dusch
Duschstol / pall

Mobila duschstolar
Toalettsitsförhöjare 
Toalettarmstöd
Vägghandtag

Personlig hygien
Allt för kroppen
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Kroppstvättare 
Beauty
Beauty kroppstvättare 
har en böjd form som ger både 
bra hudkontakt och räckvidd så att du enkelt kan komma åt  kroppens alla 
delar  inklusive  fötterna. Den   utbytbara tvätt vanten behåller sin låga vikt även 
när den är våt eftersom den absorberar väldigt lite vatten. 38 cm, 112 g. 
Polypropen och polypropenbaserad TPE, Tvättvante: Nylon med innerfoder 
av polyeten. Ergonomidesign.
80210076 160:-
Extra tvättvante till  kroppstvättare Beauty, 2-pack
Extra tvättvante till kroppstvättaren i nylon med innerfoder av polyeten.
80210103 80:-

Ryggtvättare Beauty
Beauty ryggtvättare gör det enkelt att komma åt hela ryggen. Den har en 
låg vikt och handtaget är utformat så att du kan hålla det med en eller två 
händer. Den utbytbara tvätt vanten behåller sin låga vikt även när den är 
våt  eftersom den absorberar väldigt lite vatten. 77 cm, 203 g, Polypropen 
och polypropenbaserad TPE Tvättvante: Nylon med innerfoder av polyeten. 
Ergonomidesign.
80210080 190:-
Extra tvättvante till  ryggtvättare Beauty, 2-pack 
Extra tvättvante till ryggtvättaren i nylon med innerfoder av polyeten.
80210104 95:-

Hårborste Beauty
Beauty hårborste har en mjuk böjd form 
som fortsätter ut i borsthuvudet för att 
skonsamt följa huvudets form. Borstens 
smarta form gör att du kan använda 
den utan att varken förlora kraft eller 
 räckvidd. Den finns i två l ängder. Om du 

har svårt att föra handen högre än till axeln  rekommenderar vi den långa 
borsten. Material Polypropen och polyprope 
baserad TPE. Ergonomidesign.
Kort, 30 cm, 102 g    80210072   160:-
Lång, 37 cm, 112 g   80210074 170:-

Hårtvättare Beauty
Beauty hårtvättare förlänger räckvid-
den och ersätter dina  fingrar. Schampot 
 placeras på den mjuka plattan med 
små  ”fingertoppar”. Skaftet och 
 ”fingertoppsplattan” har en mjuk böjd form 
som gör det  lättare att hålla  hår tvättaren 
nära  kroppen, vilket  skonar axlar och 
armar. 36 cm, 120 g. Polypropen och 
 polypropenbaserad TPE. Ergonomidesign.
80210078 160:-

Beauty Kit
Ett kit som innehåller några av våra mest populära kroppsvårdsprodukter - 
Multigrepp/ Nagelfilshållare, Kroppstvättare och den korta Kammen. 
80210066 330:-

Kam Beauty
Beauty kam har en mjuk  
böjd form som fortsätter i  
kamhuvudet för att skonsamt 
följa huvudets form. Kammens smarta form gör att du kan använda den 
utan att  varken förlora kraft eller räckvidd. Den finns i två längder. Om du 
har svårt att föra handen högre än till axeln, rekommenderar vi den långa 
 kammen. Material Polypropen och polyprope baserad TPE. Ergonomidesign.
Kort, 30 cm, 80 g 80210068 140:-
Lång, 37 cm, 90 g 80210070 150:-

«TIPSRUTAN»
Vilken längd på  borsten & kammen ska jag välja? Den långa eller korta?
Det finns en tumregel – når du upp till örat så räcker det med den 
korta borsten. För dig kan den långa borsten kännas lite klumpig.  
Om du bara når upp till axeln ska du välja den långa  borsten!
Har du svårt att kamma dig? – då har du troligtvis också svårt att 
 tvätta håret. Vi rekommenderar då att du även köper en  hårtvättare!

Bäst-
säljare

Bäst-
säljare

Hår och kroppsvård
Tvätta, kamma och borsta med ergonomiska produkter
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Engångspottan du 
alltid har med dig

Bäst-
säljare

Potta Pipinette 
Pipinettepottan är liten och lätt,  utformad för att användas 
 stående. Lika bekväm för  kvinnor, män och större barn. 
Hemma på  natten, i båten, på resa. Ett bra hjälp medel vid 
besvär med rygg, knän och höfter, då det är mer bekvämt 
att stå och kissa. Pottan har vacker prisbelönt design och 
är utrustad med lock. Mått H 14, L 21,  B 7 cm. Vikt 160 g. 
Material: Polypropen. Tål all slags rengöringsmedel,  
kokande  vatten och ångsterilisering.
Mörkblå 990 ml PI2004 180:-
Fuchsia 990 ml PI2006 180:-
Lime 990 ml PI2007 180:- 

Ergonomisk hållare Ergo Handle       
Hållaren Ergo Handle är utformad för kvinnor och avsedd att användas med 
kisspåsar Travel kit. Den har ett extra långt stadigt handtag  vilket är bra för alla 
men särskilt för den som har svaga händer. Den kan användas både stående 
och  sittande, och har med framgång prövats av  kvinnor i rullstol. Färg mörkblå. 
Mörkblått rese-etui medföljer. Material: Polypropen.                      
PI3001 175:-

Travel Kit kisspåsar 3-pack   
Består av en tunn foliepåse i plast att kissa i. I påsen finns en liten ”magisk kudde” som omvandlar 
vätska till en fast droppfri massa på minuten. Efter användning kan påsen knytas ihop och förvaras 
i väskan tills den slängs i hushållssoporna. Påsen kan träs i Pipinettpottan i situationer då den inte 
kan tömmas på plats, eller i någon av de båda anpassde hållarna, Oval Ring och Ergo Handle, för att 
användas bekvämt och säkert. Män och pojkar kan också kissa i påsen utan hållare. Oanvänd och 
ihoprullad tar påsen inte mycket mer plats än en våtservett. Material: Polyeten
PI6001 50:-

Toalettpapperstång Torkel   
Torkel hjälper dig som har grepp- och 
rörelse problem att sköta intimhygienen. 
Tången ger t ex reumatiker ett bra grepp 
och bra rörelse mönster. Torkel är tillverkad 
i ett  material som tål kokning. Längd: 33 
cm, 100 g, Polyamidplast. 
80304001 210:-

Pottor och toalettpapperstång
Produkter både för män och kvinnor

Duschsandal
Duschsandalen är en fotborste som gör det enkelt att tvätta fötterna 
medan du duschar. Fäst sandalen på golvet, ta lite flytande tvål och 
skrubba så får du en uppfriskande och mjukt masserande fottvätt. 
Duschsandalen är utformad så att den rengör alla delar av foten, även mel-
lan tårna där det kan vara svårt att komma åt. Den är praktiskt och säker 
för alla eftersom man slipper böja sig för att tvätta f ötterna. Sandalen är 
enkel att hålla ren. Säljs styckvis, endast en behövs. En storlek passar alla.
AV1709001688002 299:-
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Bäst-
säljare

Badbräda Rufus Plus
Rufus Plus badbräda är utformad för att under-
lätta förflyttning till och från badkaret. Brädan 
ställs enkelt in för olika badkarsbredder och finns 
i två längder 68 och 73 cm. Rufus Plus erbjuder 
säkert sittande i bad och dusch för personer med 
hög användarvikt – upp till 200 kg.
OBS: Handtag till Rufus badbräda säljs seperat 
som tillbehör. Artikelnummer 81302023
68 cm        81202001 989:-
73 cm        81202002 989:-
Handtag     81302023 149:-

Produkter för ökad 
säkerhet i badkaret

 Fler pallar finns på  
sidan 14-15

Badrummet är ett mycket 
speciellt rum i våra hem. 
Vi håller dörren stängd och vi vill 
vara själva när vi duschar eller 
använder toaletten. Men skade-
risken är hög i badrummet. Därför 
är de flesta positiva till att utrusta 
badrummet med handtag, toalett-
sitsförhöjare och duschpall. Dessa 
produkter bidrar inte bara till ökad 
självständighet utan höjer även 
säkerheten.

Att duscha påfrestar 
 balanssinnet. 
Ett blött golv i kombination med att 
vi böjer och sträcker på oss för att 
tvåla in kroppen och tvätta håret 
medför stora risker. I ett badrum 
finns kranar, handdukshängare, 
toalett och handfat. Att trilla och slå 
i något av dessa kan få katastrofala 
följder. Är dessutom badrumsdörren 
låst kan det dröja länge innan hjälp 
finns på plats. Att sitta och duscha, 

använda en badbräda för att ta sig 
i och ur badkaret, ha vägghandtag 
som stöd och montera en toalett-

INFORMATION OM – Säkerhet i badrum

Badbräda Fresh med handtag
Fresh är en snygg och trygg badbräda som under-
lättar förflyttning till och från  badkaret. Den yttre 
kortsidan är breddad, för att ge bästa  stabilitet 
och trygghet när man sätter sig och för benen 
över badkarskanten. De justerbara kantstopparna 
är försedda med en mjuk friktionsyta för bästa 
hållfasthet mot badkars väggarna. 69 eller 74 cm, 
Polypropen, Kantstoppar: Polypropen med TBE-yta. 
A&E Design.
69 cm        81600014 449:-
74 cm        81600024 449:-

Badbräda Fresh utan handtag
Utan handtag 69 cm        81600011 380:-
Utan handtag 74 cm        81600021 385:-
Handtag     81600040 139:-

Badbräda, badstol, istegspall
Säkerhet i badrum är A och O

Badkarsstol Rufus med urtag
Rufus badstol erbjuder ett bekvämt och säkert sit-
tande i badkaret, 19 cm nedanför badkarets kanter. 
Den har ett ryggstöd för bästa komfort och säkerhet. 
Badstolen finns i två bredder, 70 och 74 cm. A&E 
Design.
70 cm   81506011 895:-
74 cm   81506012 915:-

Istegspall Stapel   
Stapel är en stabil pall med flera användnings områden. Den 
kan användas som ett extra steg vid badkaret om man behö-
ver komma lite högre för att sätta sig på t ex en badbräda. 
Fotpallen kan också användas vid toaletten för att få ett  stabilt 
sittande. Sittyta bredd/djup: 43/38 cm, Total bredd/djup: 
48,5/49 cm, Höjd: 18 cm, 3 kg.  
81204002 595:-

Reservdelar: Doppsko 25 mm 4 st/frp   84001146   125:-

sistförhöjare om det är svårt att 
sätta/resa sig från en låg sits är en 
billig livförsäkring.
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Bäst-
säljare

Toalettpappers-
hållare 
81706001 305:-

Förvaringskorg
81706003 575:-

Skruvsats
Kan användas för montering i betong, plywood eller trä.
T6S 8x80 DIN 571 A2      81706004       235:-

30 cm grå / vit eller
Påbyggnadsdel 30 cm 

60 cm grå / vit (2x30 cm)

Etac Rex 
 toalettarmstöd

Etac Rex 
toalettarmstöd med 
stödben    

Etac Flex erbjuder många olika 
positionerings möjligheter när 
flera  stödhandtag kombineras. 
Välj den vinkel från –90° till +90° 
som passar dig bäst. 

För att bygga ihop ett längre system utgå från Flex 
60 cm och komplettera sedan med önskade antal 
påbyggnadsdelar.

Etac Flex är flexibel och kan byggas  samman i 
obegränsat antal 30 cm delar till vilken längd och 
vinkel man föredrar.

BADRUMS-
KONCEPT

Rex toalettarmstöd
Stadigt och säkert armstöd gjort för att skapa trygghet nära toaletten

Flex stödhandtag
Flexibel och modulär konstruktion som enkelt anpassas efter behov

• Flexibel modulär konstruktion
• Tryggt och säkert grepp
• Anpassas enkelt efter behov

• Ergonomiskt grepp
• Stabil och säker konstruktion
• Minimalistisk design

Produkterna Rex, Flex och 
Relax har sin unika funktion 
men samspelar för att 
ditt badrum ska vara så 
bekvämt, snyggt och säkert 
som möjligt. Den moderna 
designen passar in i alla 
badrum, även där det är 
begränsat med plats. 

Rex toalettarmstöd Art. nr            Pris
60 cm 81705010 1770:-
70 cm 81705020 1810:-
70 cm med stödben 81705030 2715:-
85 cm 81705040 1890:-
85 cm med stödben 81705050 2840:-

Vikt 60 cm: 2.7 kg
70 cm: 2.9 kg
85 cm: 3.3 kg
Stödben: 0.7 kg

Material Aluminium, polyuretan, 
ABS plast, polypropen. Stödben: 
Aluminium, TPE, rostfritt stål.

Färg Vit med vulkangrå detaljer

Max användarvikt  
60/70 cm: 135 kg  
85 cm: 100 kg
Med stödben: 150 kg

Rengör produkten med rengöringsmedel 
utan lösningsmedel och med pHvärde 5-9 
eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid 
behov dekontamineras i max 85°C.

3 min

85°C
185°F

3 min

85°C
185°F

3 min

85°C
185°F

3 min

85°C
185°F

Etac Flex med skruvfäste      Art. nr         Pris
30 cm vit 81707110 325:-
60 cm vit (2x30 cm) 81707120 619:-
Påbyggnadsdel 30 cm vit  81706110 325:-
30 cm grå 81707310 325:-
60 cm grå (2x30 cm) 81707320 619:-
Påbyggnadsdel 30 cm grå 81706310 325:- 
Etac Flex med limfäste 
30 cm vit 81707210 489:-
60 cm vit (2x30 cm) 81707220 899:-
Påbyggnadsdel 30 cm vit 81706210 489:-
30 cm grå 81707410 489:-
60 cm grå (2x30 cm) 81707420 899:-
Påbyggnadsdel 30 cm grå 81706410 489:-

Vikt 0.35 kg per handtag 
Max användarvikt 100kg
Material Polypropen
Färg Vit och vulkangrå

Rengör produkten med rengörings-
medel utan lösningsmedel och med 
pHvärde 5-9 eller med 70% desinfek-
tionssprit. Kan vid behov dekontamin-
eras i max 85°C.
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Etac Relax duschsits vit 
med stödben

Vägghängd duschsits Relax
Etac Relax är en stilren och smart väggmonterad duschsits. Genom innovativa 
 material- och designval har Relax unik funktionalitet. Ytorna är släta och mjuka på 
alla sidor och i uppfällt läge tar sitsen väldigt lite plats. De greppvänliga armstöden 
fästs direkt i sitsen – unik funktionalitet som endast Relax erbjuder. Relax finns i 
många olika konfigurationer; med eller utan armstöd, med eller utan stödben, med 
eller utan värmereflekterande ryggstöd. Anpassa Etac Relax efter dina behov. Ditt 
bästa  ergonomiska hjälpmedel i duschen. 

Etac Relax duschsits 
vit

Etac Relax duschsits  
vulkangrå

Etac Relax duschsits 
vit med armstöd och 
ryggstöd

Etac Relax duschsits vit 
med armstöd och stödben

Etac Relax duschsits vit 
med armstöd, ryggstöd  
och stödben

Etac Relax vulkangrå 
med armstöd.

Stödben
För extra stabilitet 
och för användare 
upp till 150 kg. 
Specialdesignade 
smarta doppskor. 
Individuellt ställbara 
för optimal anpass-
ning mot golv.

Vit infästning 81704050     1025:-
Grå infästning 81708070    1025:-
           

Ryggstöd, mjukt
Mjukt värme-
reflekterande ryggstöd. 
Fästs enkelt på väggen 
med kardborre.
81704060  425:-

Tillbehör

Relax vit uppfälld

Vägghängd duschsits Relax
Luta dig tillbaka och njut

• Stor bekväm sits
• Sits och armstöd är uppfällbara
• Funktionell och diskret design

Etac Relax – Vit Art. nr    Pris   
Etac Relax duschsits 81703010 2055:-
 ~ med armstöd 81703020 2880:-
 ~ med stödben  81703030 2715:-
 ~ med armstöd och ryggstöd 81703060 3125:-
 ~ med armstöd och stödben 81703040 3540:-
 ~ med armstöd, ryggstöd  
    och stödben 81703050 3865:-

Etac Relax – Vulkangrå Art. nr
Etac Relax duschsits 81708000 2055:-
 ~ med armstöd 81708010 2880:-
 ~ med stödben  81708020 2715:-
 ~ med armstöd och ryggstöd 81708050 3125:-
 ~ med armstöd och stödben 81708030 3540:-
 ~ med armstöd, ryggstöd  
    och stödben 81708040 3865:-

Mått och vikt

Färg
Vit och vulkangrå

Material 
Sits; polypropylen, Armstöd; 
polypropylen och TPE, Ben; 
aluminium och rostfritt stål, 
Doppskor; TPE

Mått
Bredd 40 cm  
Bredd med armstöd 53 cm 
Djup i nedfällt/uppfällt  
  läge utan tillbehör 45 cm / 8 cm

Max användarvikt
utan stödben 125 kg 
med stödben 150 kg

Rengöring
Lösningsmedelsfritt 
rengöringsmedel 
med ett pH på 5–9. 
Tvätta och torka av. 
Dekontamineras vid 
högst 85°C.

Skruvsats till duschsits Relax
3 skruvar och 3 plugg. Denna skruvsats är 
endast avsedd för montering av Etac Relax i trä/
plywood eller betongvägg. 
Mer info på etacbutiken.se
84006130    99:-
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Duschpall Easy
Totalbredd: 39 cm, Sitsbredd: 
40 cm, Sitshöjd: 42-57 cm,  
2,75 kg, Max vikt: 150 kg, 
Färg grå och isblå.
Grå 81901010 665:-
Isblå 81901020 665:-

Duschpall Smart
Totalbredd: 46,5x43 cm, 
Sitsbredd: 43x38 cm, Sitshöjd: 
42-57 cm, 3,15 kg, Max vikt: 150 
kg.  
Färg grå och isblå. 
Grå 81951010 665:-
Isblå  81951020 665:-

Grå

Isblå

Duschpall Smart Grå Låg
Totalbredd: 46,5x43 cm, Sitsbredd: 
43x38 cm, Sitshöjd: 34,5-42 cm,  
3 kg, Max vikt: 150 kg. Färg grå. 
81951030 605:-

Mjuksits Smart
Tillbehör till Smart.
80209502 485:-

Mjuksits Easy
Tillbehör till Easy.
80209501 469:-

Edge passar utmärkt i duschhörnan där väggarna ger kompletterande sidostöd. Edge är 
också ett bra val för att avlasta en värkande höft, då den ger möjlighet till sadelsittande. 

En rund pall som Easy är lätt att placera rätt i badrummet och är enkel att flytta mellan 
dusch och handfat. 

Smart är en rektangulär pall. Det ger möjlighet att få en lite bredare sits alternativt  smalare 
med större djup. Pallarna Easy och Smart kan dessutom belastas upp till 150 kg.

Mjuksitsarna gör sittandet mer bekvämt, varmare och mindre halt.  
Mjuksitsen torkas enkelt av efter användning. Snäpps på sitsen. Material: Polyeten.

Smart Swivel och Easy Swivel har vridplatta för ett rörligare sittande. Vridplattan gör det möjligt 
att även i sittande position enkelt rotera runt pallen så att användaren inte behöver lyfta på 
rumpan för att rotera, vilket ger ett säkrare sittande.

Pallarna har en stabil  konstruktion med inbyggd flexibilitet som anpassar sig efter ojämna 
underlag. Samtliga pallar har höjdreglerbara ben som enkelt monteras. Doppskorna ger ett 
bra grepp och sitsarnas antihalkmönster ger säkerhet och  stabilitet, viktiga egenskaper för 
att du ska känna dig trygg och säker. Alla pallarna är  tillverkade i Polypropen och alumi-
nium. Finns i färgerna Grå eller Isblå.

Etacs smarta serie av duschpallar kompletterar 
varandra. Ditt val av pall kan ha både funktio-
nella och praktiska anledningar eftersom våra 
 badrum ser olika ut och pallarna ger möjlighet 
till olika sittande.

Smart låg kan användas i 
badkar som badkarspall

Pallar
Stadiga pallar med olika form, funktion och färg

Bäst-
säljare

Duschpall Edge
Totalbredd: 52 cm, Sitsbredd: 45 cm,  
Sitshöjd: 42-57 cm, 2,6 kg,  
Max vikt: 130 kg. Färg grå och isblå.
Grå 81801010 665:-
Isblå 81801030 665:-

Duschpall Edge Grå Låg
Totalbredd: 50 cm, Sitsbredd: 
45 cm, 
Sitshöjd: 34,5-42 cm, 2,4 kg,  
Max vikt: 130 kg. Färg grå.
81801040 605:-

Mjuksits Edge
Tillbehör till Edge.
81801132 380:-

Duschpall Easy Swivel, med 
snurrsits (rund)
Komplett pall med snurrsits.
81901050 1195:- 

Duschpall Smart Swivel, 
med snurrsits (rektangulär)
Komplett pall med snurrsits.
81951050 1195:-

Vridplatta för ett 
rörligare sittandeEdge passar 

perfekt i 
duschhörnan

Reservdelar finns till: 
Edge, Doppsko 3 st grå 84005057 33:-
Swift, Knapp och fjäder, 4 st/frp 84005055 55:-
Swift, Doppsko 4 st grå 84005063 50:-
Swift, Doppsko 4 st grön 84005053 50:-
Swift/Edge m fl, Låsknapp 1 st 84005078 21:-
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Duschstol Swift,   
komplett med armstöd
Grå 81701430 
Grön 81701030 
Isblå 81701530  
            1380:-

Duschpall Swift
Grå 81701410
Grön 81701010 
Isblå 81701510 
      819:-

Duschpall Swift, låg
Grå 81701450 760:

Duschpall Swift,  med 
armstöd
Grå 81701420 
Grön 81701020 
  1100:-
  

Duschstol Swift,  låg,  
komplett med armstöd
Grå 81701460 1270:-

Swift duschpall 
med armstöd

Swift duschpall Swift duschpall, låg Swift finns i 
följande färger:

Duschstol 
Swift grå

Duschstol 
Swift blå

Duschstol Swift 
grön

Dimensioner 
Sitshöjd: 42–57 cm (34,5–42 cm*) 
Totalhöjd: 80–95 cm (72,5–80 cm*) 
Sittyta: 54 x 41 cm
Totalbredd, pall: 54 cm 
Totalbredd, pall med armstöd: 54,5 
cm 
Djup: 50 cm 
Bredd mellan armstöd: 45 cm 

Material 
Polypropylen, aluminium

Vikt 
Duschpall: 3,1 kg (2,9 kg*) 
Duschpall med armstöd: 3,9 kg
Duschstol: 4,7 kg (4,5 kg*) 
Max användarvikt 130 kg 

Design
A&E Design            * Swift låga mod-
eller

Lösningsmedelsfritt rengöringsmedel med ett pH på 
6–9 eller med 70% tvättsprit. Dekontamination vid 
högst 85°C.

Lösningsmedelsfritt rengöringsmedel med ett pH på 
6–9 eller med 70% tvättsprit. Dekontamination vid 
högst 85°C.

Lösningsmedelsfritt rengöringsmedel med ett pH på 
6–9 eller med 70% tvättsprit. Dekontamination vid 
högst 85°C.

Lösningsmedelsfritt rengöringsmedel med ett pH på 
6–9 eller med 70% tvättsprit. Dekontamination vid 
högst 85°C.

Lösningsmedelsfritt rengöringsmedel med ett pH på 
6–9 eller med 70% tvättsprit. Dekontamination vid 
högst 85°C.

Lösningsmedelsfritt rengöringsmedel med ett pH på 
6–9 eller med 70% tvättsprit. Dekontamination vid 
högst 85°C.

Swift duschstol låg, 
med rygg och armstöd

Swift duschstol med 
rygg och armstöd

Ryggstöd
Grå 84006181 395:-
Grön 81706182 395:-
Blå  84006183 395:-

Doppsko, grå, 4 st 
84005063 50:-

Tvålkopp
Grå 80209266 159:-
Grön 81701140 159:-
Blå  81701340 159:-

Armstöd, par
Grå  84006184 335:-
Grön  81706185 335:-
Blå  84006186 335:-

Mjukdyna för rygg och sits
Mjukdynorna ger en mjuk varm yta.  
Materialet är vattenavvisande och 
förblir halksäker. Färg grå.
Rygg 84005072 265:-
Sits 84005073 380:-

Etac Swift duschstol/pall med massor av funktioner och finesser
Swift är bekväm, stabil och enkel att hantera. Swift anpassas lätt när behoven förändras. Man monterar 
på armstöd och/eller ryggstöd genom att enkelt bara trycka dem på plats. De runda och släta formerna 
gör Swift bekväm att sitta på samtidigt som den är lätt att hålla ren. Den flexibla konstruktionen, de lätt 
utåtvinklade benen samt de mjuka doppskorna gör att Swift alltid står stadigt på golvet samtidigt som den 
anpassar sig efter den som sitter i stolen. Swift är också formgiven så att den är självklar att montera. Det 
går helt enkelt inte göra fel. Den levereras i ett platt paket och har låg vikt vilket dessutom gör den lätt att 
bära med sig. A&E Design.

Tillbehör

Tillbehör

Etac Swift duschstol/pall
Swift är i grunden en höjdjusterbar duschpall till vilken armstöd och ryggstöd kan adderas

Bäst-
säljare
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Duschrullstol Clean 24"
Clean 24” är en både välbalanserad och lättmanövrerad duschrullstol. 24” drivhjul ger en bra 
framdrivningsteknik och sitsen lämnar gott om plats framför dem. Bromsarna är lättåtkomliga och 
hamnar nedanför sitskanten i bromsat läge. Armstöden kan plockas av eller helt svängas undan och 
 fotplattan är lätt att skjuta in under sitsen. Allt detta gör överflyttning till annan stol enkel och säker. 
A&E Design AB. Max användarvikt: 130 kg
Vit 80229276      6995:-      Lagungrön 80229216 6995:- 

Mobil dusch- /toalettstol Clean, 4 låsbara hjul
Clean är den nya generationens dusch- och toalettstol. Trygg, säker 
och enkel för både användare och assisterande person. Varje detalj på 
stolen är utformad för att underlätta vid dusch- och toalettbestyr. Sitsen 
är helt öppen bak, vilket gör det lätt att komma åt vid intimhygien. 
Situationen blir också mindre generande för användaren. Fotplattan 
s itter alltid på plats och skjuts enkelt in under stolen när man inte 
behöver den. Grå eller grön. A&E Design.

Mobil dusch- /toalettstol Clean 
Comfort, vit, 4 låsbara hjul
De allra flesta tar en varm dusch för att 
koppla av och varva ned. Men för andra upp-
levs hygien bestyren som kalla, obehagliga 
och obekväma. Etac Clean Comfort ger både 
mjukt stöd och värme för just dessa tillfällen. 
Det  vattenavstötande och värmereflekterande 
komfortskalet hjälper användaren att behålla 
värmen, samtidigt som armstödsdynan ger 
ett varmt, mjukt stöd för en ökad känsla av 
säkerhet - utan att försvåra uppresning. Inkl. 
Komfortskal, Komfortsits
49 cm   80229298 5995:-
55 cm   80229299 5995:- 
 

Bäcken inkl. lock  
med handtag, grå
80209255 450:-

Bäckengejder, grå 
80209257 195:-

Vit 44 cm  80229269 
Vit 49 cm  80229270 
Vit 55 cm  80229271 Komplettera med 

bäckengejder och ett bäcken 
med lock.

Mobil dusch- /toalettstol 
Clean, höjdreglerbar,  
4 låsbara hjul 
Dusch- och toalettstol som enkelt 
kan anpassas. Höjden på stolen 
kan justeras för att underlätta för-
flyttningar eller för att exempelvis 
passa över toalettstolen. Clean 
höjdreglerbar är unikt funktionell 
och flexibel.
Vit 80229208 6495:-

Lagungrön 44 cm  80229209 
Lagungrön 49 cm  80229210 
Lagungrön 55 cm  80229211 

Etac Clean har mjuka, släta former som gör stolen enkel att 
rengöra och hålla ren. Välj mellan färgerna lagungrön och vit. 

Mjuksits
80209260
690:- 

Mjukrygg
80209261
295:-

Sittdyna hel
80209247 
1190:-

Tvärslå
80209246
550:-

Bålstöd
80209509
1535:-

Sittdyna ROHO® Clean 
Protect
80209245
6125:-

Tillbehör till Clean

Clean Mobil dusch-/ toalettsits
Mobil dusch- och toalettstol

4995:-
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Tillbehör plasthink 
till Kaskad
Plasthink att sätta på 
fristående toalettsitsen 
Kaskad. Passar utan 
toagejder.
80302023 179:-

Duschstol Rufus, hopfällbar
Rufus är en serie funktionella och säkra hjälp-
medel som underlättar sittande i dusch- och 
badrummet. Utvecklad för sittande i dusch- eller 
badrum när användaren behöver en sittyta med 
både ryggstöd och armstöd. Stolen är hopfällbar 
och enkel att transportera eller ställa undan när 
den inte används.
81208013 2150:-

Duschstol Rufus plus med urtag
Rufus sortiment har funnits länge och är upp-
skattad för sin goda funktionalitet och höga 
kvalitet. Rufus Plus – produkter erbjuder säkert 
sittande i bad och dusch för personer med 
hög användarvikt – upp till 200 kg. Rufus Plus 
duschstol har ett intimurtag för att förenkla 
 intim hygienen.
81208015 2850:-

Kommod Swift, grå    
Swift Kommod är bra för dig som behöver en toalett vid sängen. Det är stabil och diskret kommod 
med avtagbara mjukdynor på sits och rygg. Bäckenet har ett självlåsande lock och tas av uppåt, 
vilket innebär att stolen kan placeras mot väggen eller i ett hörn. Det går bra att vinkla stolen framåt 
för att göra det enklare att resa sig upp. A&E Design.
81702030 1875:-

Fristående  
toalettsitsförhöjare Swift
Swift toalettsitsförhöjare är idealisk för de som 
inte kan sitta så lågt som på vanliga toalett-
stolar. För att underlätta att resa sig upp går 
det bra att vinkla toalettsitsförhöjaren framåt. 
Stolen kan höjdjusteras och benen kan regleras 
separat, vilket innebär att även stora nivåskill-
nader kan kompenseras. Stolen har en stabil 
konstruktion som anpassar sig efter ojämna 
underlag. Doppskorna ger dessutom ett bra 
grepp och  sitsens antihalkmönster ger säkerhet 
och  stabilitet. Total bredd: 56 cm. Sitsbredd: 
54 cm. Sitshöjd (min-max): 42 – 57 cm. Bredd 
mellan armstöden: 45 cm. Polypropen och alu-
minium. Färg: grå. A&E Design.
81702020 1100:-

Toalettstol  
fristående Kaskad
Kaskad är en stapelbar och höjdjusterbar 
 fristående toalettstol. Löstagbart stänkskydd 
är standard. Kaskad fristående toalettstols-
förhöjning kan varieras från 45-57,5 cm i 
sitthöjd. Armstöden ger ett stadigt stöd för den 
som har svårt att sätta sig eller resa sig. Som 
tillbehör finns en hink eller hink med lock.
80302012 950:-

Säkerheten i badrummet 
börjar i sovrummet. Swift 
Kommod.

Duschsstol
Sitt tryggt och säkert i duschen

Toalettsitsförhöjare
Toalett vid sängen eller över toaletten
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6 cm 10 cm

Bäst-
säljare

Toalettsitsförhöjare Hi-Loo fast monterad med eller utan armstöd
Hi-Loo är en serie ergonomiska toalettsitsförhöjare som gör det lättare att sätta och resa sig från 
 toaletten. De har stabilt stöd utan klämrisker och för bästa åtkomlighet är de försedda med intimurtag.
Hi-Loo passar de flesta toaletter och sitter ordentligt på plats. 

Hi-Loo finns både med och utan armstöd. Armstöden ger ett säkert och tryggt sittande och under lättar 
vid förflyttning till och från toaletten. Armstöden är både uppfällbara och avtagbara men kan även 
 fixeras i nedfällt läge. De används med fördel på väggmonterade toaletter då de tar mindre plats  mot 
väggen i uppfällt läge. Om det är ont om utrymme bredvid toalettstolen kan man enkelt använda Hi-Loo 
med bara ett armstöd. Hi-Loo finns i två olika höjder, 6 cm eller 10 cm. Förhöjarna har stora friktions-
element som ger bra stöd mot porslinet. Den ergonomiskt designade sitsen har urtag för intimhygien 
både fram- och baktill. Sitsen är också uppfällbar och avtagbar vilket underlättar rengöring. 

Toalettsitsförhöjare  
Hi-Loo med kantstopp  
Hi-Loo med kantstopp är bra för dig som är i behov 
av en förhöjning som enkelt kan lyftas av, men 
ändå sitter stadigt på toalettporslinet. Det kan 
vara för tillfälligt bruk eller att ta med på resan. 
Sittringen har urtag för intimhygien både fram och 
bak för att få bästa åtkomlighet. Vid montering 
behöver du bara fälla upp originallock och sittring. 
Den är också enkel att ta av för rengöring. A&E 
Design.
6 cm    80301065 799:-
10 cm  80301105 855:-
Med lock 6 cm 80301067 910:-
Med lock 10 cm 80301101 970:-

 

Hi-Loo fast monterad 6 cm  
80301106 1195:-
Hi-Loo fast monterad 10 cm  
80301107 1220:-
Hi-Loo fast med armstöd 6 cm 
80301316-2 2100:-
Hi-Loo fast med armstöd 10 cm 
80301317-2 2185:

Hi-Loo 6 cm med fast montering. Hi-Loo 6 cm med vinklade armstöd. 

Mått och vikt Hi-Loo fast monterad

Mått   
Höjd på armstöd ovanför sits 23 cm 
Bredd mellan armstöd 49 cm 
Yttermått armstöd 60 cm 
   
Mått Porslin 
Fästhål till inre framkant minst 35,5 cm 
 
Vikt   
Hi-Loo fast 6 cm 2,4 kg 
Hi-Loo fast 10 cm 3 kg 
Hi-Loo med armstöd 6 cm 5,0 kg 
Hi-Loo med armstöd 10 cm 5,4 kg 
 
Material   
Armstödsrör Pulverlackerande stålrör 
Armstödsbricka Polypropen 
Lock och sittring Polypropen 
Fästanordning Aluminium & Polypropen 

Hi-Loo 10 cm med vinklade 
armstöd

Gör det lättare att sätta 
och resa sig från toaletten

Reservdelar finns till: 
HiLoo/Supporter: 
Armstödsbricka 2 st 84001253 49:-
Fäst och skruvsats par 84001125 62:-
Ersättningskit Recal  
alternativ fästsats 2 st 27970 30:-

Toalettsitsförhöjare Hi-Loo, snedställd, 
med armstöd
Personer som har nedsatt rörlighet i knä och höft har 
ofta svårt att sätta sig och resa sig. Därför finns även 
Hi-Loo med vinklad sits. Den vinklade sitsen är 10 
cm hög baktill och 6 cm hög framtill.
80301318-2 2155:-

Hi-Loo med kantstopp 
och lock 6 cm

Toalettsitsförhöjare och armstöd
Gör det lättare att sätta och resa sig från toaletten
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Etac Toalettsitsförhöjare Cloo – med eller utan armstöd
Cloo är en höjdjusterbar toalettsitsförhöjare som kombinerar flexibilitet och enkel-
het. Behaglig och diskret design för att vara bekväm för användaren och passa in i 
badrummet. Hygienisk och enkel att rengöra. Cloo finns i två modeller, med eller utan 
armstöd. Båda produkterna kan justeras i höjd och vinkel. Sitshöjden kan i standard-
utförande regleras mellan 6 och 10 cm samt vinklas (6 cm i framkant 10  cm i 
bakkant). Önskas 14 cm sitsförhöjning kan extra förhöjningsklossar beställas som 
 tillbehör. De uppfällbara armstöden kan fixeras när extra stabilitet behövs. 
Yttermått sits 40 cm. Armstödens höjd över sitsen 21 cm. Bredd mellan armstöden  
49 cm. Total bredd 60 cm. Vikt  3,3 kg. Vikt med armstöd 5,7 kg. Material 
Polypropen. Material i fästen Aluminium. Material i förhöjningsklossar Polyamid. Färg 
vit (arm stödens undersida grå).
Cloo 80301204 979:-
Cloo med armstöd 80301214  1740:-
Armstöd till Cloo 80301222  775:-

Cloo Cloo med arm-
stöd

Cloo Förhöjningsklossar,  
förhöjning till 14 cm, 4 st 
Används förhöjningsklossar ska inställningen 
på  sitsen vara lika hög fram som bak för 
bästa stabilitet.
80301221 105:-

Bidéinsats
Underlättar vid intim hygien. En insats 
att sätta i toalett stolen för att skapa 
en bidéfunktion. Enkel att hantera.
82002001 110:-

Toalettarmstöd Supporter 
Toalettarmstödet är ett funktionellt stöd för att resa och 
sätta sig. Inga ingrepp i väggar eller golv behöver göras, 
vilket gör Supporter lämplig när man behöver ett toalett-
armstöd för en begränsad tid eller när  väggarna inte 
håller för  montering av väggfasta armstöd. Vinkeln på 
armstöden är  anpassad för att kunna användas även till 
väggmonterade toaletter. Förhöjare: polypropylen. Fäste: 
aluminium. Max användarvikt 150 kg. A&E Design.
80303112-2 1645:-

Toalettpappershållare tillbehör Hi-Loo / 
Supporter / Optima

83030001 325:-

Fäste för signalanordning  
– tillbehör till Hi-Loo / Supporter / 
Optima

80303027 165:-

Fäste för hållare till signalanordning –  
tillbehör Hi-Loo / Supporter / Optima

80303038 189:-

Tillbehör som passar till Hi-Loo / Supporter / Optima

Toalettarmstöd Supporter Ställbar
Armstöden på Supporter ställbar är justerbara i tre 
 höjder och två bredder. Höjden justerad genom att höja 
respektive sänka armstödsfästet till något av de tre 
olika hålen med hjälp av skruven på insidan. Armstöden 
är avtagbara, sidosvängbara och uppfällbara. För ett 
barn eller en liten person kan man byta plats på arm-
stöden på Supporter ställbar och armstödsfästena och 
därmed få en smalare bredd mellan armstöden.
80303018-2 2745:-
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Toalettsitsförhöjare Etac My-Loo 
med kantstopp utan lock
Med eller utan lock, 6 eller 10 cm.
6 cm  80301520 695:-
10 cm 80301521 695:-
6 cm med lock 80301522 795:-
10 cm med lock 80301523 795:-

NYHET – Toalettsitsförhöjare Etac My-Loo med kantstopp

Tillbehör
My-Loo, lock 80301625 135:-
Vitt passar alla varianter

Toalettsitsförhöjare  
Etac My-Loo med kantstopp
Toalettsitsförhöjare med extra komfort  
och snabb, säker montering. 

Etac My-Loo tillhör en helt ny generation toalett-
hjälpmedel från Etac som vi kallar ”Nästa nivå”. 
Med smart design och utmärkt ergonomi erbjuder 
den extra komfort och åtkomlighet. My-Loo med 
kantstopp består av få delar i tåliga material. De 
rena och släta ytorna är lätta att torka av med en 
mjuk rengöringsduk. Skulle en separat rengöring 
behövas kan förhöjaren enkelt tas bort och lika 
enkelt sättas tillbaka. Tack vare de flexibla och 
ställbara kantstoppen passar My-Loo de flesta 
toalettporslin och är mycket lätt att montera. Fäst 
kantstoppen, placera sitsen på toaletten, tryck på 
båda kantstoppen - Klick så är monteringen klar! 
Optimal design för funktion och komfort

Etac My-Loo har utvecklats för att smälta in i 
badrumsmiljön och har en design som ger bästa 
komfort och åtkomlighet. De mjuka formerna och 
den stora öppningen gör att My-Loo passar de 
flesta – dessutom erbjuds förhöjaren i två höjder, 
med eller utan lock.

Enkel att hålla ren och fräsch
My-Loo med kantstopp består av få delar i tåliga 
material. De rena och släta ytorna är lätta att 
torka av med en mjuk rengöringsduk. Skulle en 
separat rengöring behövas kan förhöjaren enkelt 
tas bort och lika enkelt sättas tillbaka.

Säker och snabb installation
Etac My-Loo monteras på några sekunder! Den 
fästs med hjälp av två unika kantstopp som 
lätt anpassar sig efter olika former på toaletter. 
Kantstoppens extra stora friktionsytor och flexi-
bla material ger ett stadigt fäste mot porslinet. 
Förhöjaren placeras på toaletten och kantstoppen 
skjuts på plats. Klick, så är monteringen klar!

My-Loo 6 cm 
med lock

My-Loo 6 cm 
utan lock

OBS: Bilden visar 
hela toalettsitsen. 
Tillbehöret är 
endast locket. 

My-Loo 10 cm 
med lock

My-Loo 10 cm 
utan lock

Förhöjaren placeras på toaletten och 
kantstoppen skjuts på plats. Klick, så är 
monteringen klar!
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c.

b.

a.

d.

Handy
Vägghandtagen ger trygghet och stöd vid 
 toalett- och badrumsbesök. Greppet har en 
oval form med dekorativa  antihalk inlägg 
som ger ett skönt och säkert stöd. De har 
en stark konstruktion och tål höga belast-
ningar. Handy finns i flera längder och utfö-
rande för att passa olika behov. Handtagen 
är gjorda av polypropen och aluminium. 
Måttet på Handy vinklat  
40 cm är 28 + 28 cm i vinkel.
Vägghandtag Handy
a. rakt, 60 cm 80210044 335:-
b. rakt, 40 cm 80210042 260:-
c. rakt, 30 cm 80210040 220:-
d. vinklat, 40 cm 80210046 335:-

Handy rakt 30 cm  

Uppfälld 
OptimaL

Fler tillbehör som passar till 
Optima/Hi-Loo/Supporter se sid 19.

Toalettarmstöd Optima 4, låsbar, förlängt
Optima 4 förlängt är förlängt med 20 cm. Det är låsbart 
med många olika greppmöjligheter. Optima 4 förlängt 
används när man behöver stöd längre fram, som t ex när 
toaletten är framflyttad.
80303007 1330:-

Toalettarmstöd Optima 4, låsbart
Optima 4 låsbart är ett uppfällbart toalettarmstöd 
låsbart i uppfällt respektive nedfällt läge. Det 
 erbjuder flera olika greppmöjligheter då det har  
flera greppytor. Stödben finns som tillbehör. 
80303004 1155:-

Toalettarmstöd  
OptimaL
OptimaL är ett 
 funktionellt och stilrent 
toalettarmstöd som med 
sina rena och enkla lin-
jer blir en naturlig del i 
badrumsmiljön. Trots sitt 
nätta utseende klarar 
armstöden en belast-
ning på upp till 150 kg 
tack vare sin stabila och 
säkra konstruktion.
80303006 730:-

Golvstolpe Optima – 
 tillbehör till Optima 4
Anpassad för golvmonterat 
armstöd på 80 cm höjd.  
Passar endast Optima låsbar 
armstöden.
80303028 1735:-

Stödben Optima –  
tillbehör till Optima 4 
För extra avlastning om 
 armstöden belastas tungt.  
Passar endast Optima låsbar 
armstöden.
80303040 540:-

Tillbehör

MISSA INTE VÅRT BADRUMS-
KONCEPT SE SID 12–13
Vägghandtag Flex och Toalettarmstöd Rex

Reservdelar finns till: 
Optima, Armstödsbricka 2 st 84001212 57:-
Optima Låsbar, Låsmekanism 1 st 84001163 135:-
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Rollator Let’s Fly TC0250.

Let’s Shop grå – utomhusrollator
Väskan har stor lagringskapacitet och smarta 
funktioner som en innerpåse som gör det lättare 
att ta ur eller lägga in saker i väskan, meshfickor 
på sidorna och ett smart lock som också fungerar 
som en sittplats. 
Let’s Shop är det perfekta hjälpmedlet för att 
bära hem saker från dina favoritbutiker och 
 kommer att göra ditt liv enklare.
Let’s Shop har ergonomiskt utformade gummi-
handtag som är lätta att justea från 76 till 95 cm 
för att passa din längd. Rollatorn är också fällbar 
och kan stå själv när den är hopfälld. Detta gör 
det enkelt att förvara produkten hemma eller ta 
med sig den på en resa. i önskat läge.
TCLS502   3995:-

Rollatorer
Inomhus och utomhusGång- & hjulförsed-

da hjälpmedel
Rollatorer
Käppar

Kryckkäppar
Rullstolar
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Let’s Go Out – utomhusrollator
Svart och silver med sits i svart skinn eller beige och silver med brunt 
skinn. Lätt, smidig och stadig. Bara 6,2 kg och med en max bredd på 59 
cm. Med ett enkelt snäpp fäller du ihop den till 18 cm, tar med den i bilen, 
 bussen eller tåget och förvarar den smidigt. Hjulen är eleganta, större fram 
24,5 cm i diameter och bak 19,5 cm i diameter. Det är lätt att svänga och 
att komma över t ex trottoarkanter med de större framhjulen. Bakhjulen 
har dessutom skärmar så att de skyddar dina kläder mot smutsstänk. 
Stötdämpande  fjädring på bakhjulsupphängningen vilket ger en behaglig 
gång på alla underlag. Har ergonomiskt utformade handtag i gummi för att 
stimulera blodcirkulationen i händer och hand leder. Sitsen är i konstläder, 
snygg, slitstark och regn tålig. Väskan har ett fack med dragkedja. Effektiv 
broms och parkeringsbroms som är enkla att hantera. Inbyggda bromswirar. 
Let’s Go Out är testad och godkänd på alla punkter enligt ISO 11199-2. Ett 
tryggt och elegant val. Till rollatorerna finns en svart väska med svart skinn 
som tillbehör.
Svart/silver TC0120 3195:-

Let’s Fly – utomhusrollator
Let’s Fly är en av de förnämsta rollatorerna i världen idag då det gäller 
design och funktion.
Den är lätt och stadig och väger endast 6,8 kg. Bredden är endast 57 
cm. Den är enkel att fälla ihop och står för sig själv när den är hopfälld.
Let’s Fly är är i helgjuten aluminium och har en form som förknippas 
med de mest extremt designade produkter. Den har stora eleganta 
framhjul som gör det lätt att ta sig över trottoarkanter. Bakhjulen har 
en inbyggd fjädring som ger mjuk och jämn gång. Let’s Fly har ergono-
miskt utformade handtag av gummi, ställbara från 78,5 till 92 cm för 
att passa olika kroppslängder. Självklart finns både en effektiv broms 
och en parkeringsbroms som är lätt att hantera. Let’s Fly är testad och 
godkänd enligt ISO-normen för 130 kg användarvikt. Sitsen på Let’s Fly 
är gjord av svart konstläder med en vacker vit söm runtom. Den är mjuk 
och behaglig att sitta på samtidigt som den är vattentålig och slitstark. 
Hålet i mitten används vid hopfällning.
Rollatorn hålls i utfällt läge av en spärr under sitsen. För att fälla ihop 
rollatorn lyfter man upp sitsen i hålet i mitten. Då frigörs spärren och 
rollatorn fälls ihop. För att fälla ut rollatorn trycker man ner sitsen.
Handtagens höjd kan justeras i önskat läge från 78,5 till 92 cm med ett 
enkelt snäpplås som låser i önskat läge.
Röd   TC0250   3995:-

Väska TC0121 249:-

Tillbehör Let’s Go OutTillbehör Let’s Go Out & Let’s FlyTillbehör Let’s Fly

Kryckhållare  
TC0126 200:-

Ryggband Let’s Fly / Let’s Go Out
Ett elegant ryggstödsband i svart skinnimitation. 
Det monteras lätt med två skruvar och kan fällas 
ihop tillsammans med rollatorn.
TC0123 225:- 

Bricka Let’s Fly /  
Let’s Go Out
Till Let’s Fly och Let’s 
Go Out finns en bricka 
som kan placeras på 
sitsen. Den är lätt att 
sätta dit och har stöd 
för att inte glida av.
TC0479 215:- 

Tygväska
Väskan är utförd i svart 
canvas med brunt konst-
läderlock som matchar 
 sitsen. Väskan har blixt-
lås och den kan lätt tas 
av och användas som 
shoppingväska.
TCLF303   330:-

Käpphållare / 
Kryckhållare
Den eleganta 
 kryck hållaren består 
av två delar, en övre 
och en nedre, och 
används för att ta med 
en krycka eller en käpp 
på  rollatorn. Enkel att 
 montera med ett snäpp.
TCLF315    210:-
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• Höjdjustering – Rätt höjdjuste-
ring på körhandtagen påverkar din 
komfort och säkerhet. När du står 
rakt upp, med armarna hängandes, 
ska körhandtagen vara i nivå med 
handlederna. Då blir armarna lätt 
böjda i armbågsleden, vilket är det 
rätta läget för att få den bästa kraf-
ten att parera och hålla balansen.
• Sitta och vila – Bromsparkera 
alltid rollatorn när du vill sätta 
dig på sittplattan för att vila. 

Bromsparkera även rollatorn om 
du ska sätta dig på en annan stol. 
Rollatorn ska självklart också vara 
parkerad om du stödjer dig på den 
för att resa dig upp från en stol.
• Håll rollatorn nära dig – Ha 
 rollatorn nära dig när du använder 
den. Då får du bättre kontroll och 
det blir lättare att svänga. 
• Passera en tröskel eller 
 trottoarkant – Det finns två bra 
sätt. Du kan vända dig om och köra 

rollatorn baklänges. Hålla upp fram-
hjulen för att hålla rollatorn ”rak” så 
att du inte tappar något som ligger 
i korgen. Det andra sättet innebär 
att du använder bromsarna. Kläm 
broms-handtagen så att bakhjulen 
blir ”låsta”. Tippa upp framhjulen, 
släpp bromsarna och rulla framåt 
tills framhjulen kommer upp på trot-
toaren/ över tröskeln.
• Svänga smidigt runt ett hörn – 
När rollatorns bakre hjul är precis 

bredvid hörnet, bromsar du endast 
den bromsen som är på samma 
sida som hörnet. När du fortsätter 
att gå, svänger rollatorn smidigt och 
med en liten kurva runt hörnet.
• Ute i mörkret – Se till att du har 
tydliga reflexer eller en liten cykel-
lampa på rollatorn. (LED-Lampor till  
bl a rollatorer finns på sid 84)

INFORMATION OM – Tips för dig som  använder rollator

Let’s Go inomhusrollator
En elegant utformad inomhusrollator med en löstagbar bricka. Bromsen är lätt att manövrera 
även med en hand, bromsar på bägge hjulen samtidigt. Självklart har den också parkeringsbroms. 
Rollatorn kan lätt fällas ihop och tas med. Kan även stå för sig själv som ihopfälld. Ställbar höjd: 
83–94 cm. Totalbredd: 54 cm. Vikt endast 6,5 kg. Max användarvikt 100 kg. Last på brickan max 5 
kg. CE-märkt. Levereras helt färdigmonterad. Tillsammans med rollatorn levereras en bricka av plast 
som placeras ovanpå ringen i  toppen av rollatorn. Eftersom brickan är i bordshöjd kan den användas 
som ett litet bord då den är placerad på rollatorn. Tack vare stödkanten på undersidan ligger brickan 
stadigt och den är lätt att lyfta av. Svart bricka.
Röd/mörkt grafitgrå   TC0030
Trämönstrad Björk/silver   TC0020 
Valnöt   TC0080
2295:-

Tygkorg 
Gjord i mjuk textil drygt 
1 dm djup. Fästs enkelt 
med kardborrband i 
ringen som brickan 
placeras på, kan använ-
das  tillsammans med 
brickan. Svart/grå. Lätt 
att ta av och tvättas i 40 
grader.
TC0350    150:-

Tillbehör till Let´s Dream - Korg 
TCLD0350    190:-

Let´s Dream, svart, med bricka
Let´s Dream, världssuccén från TrustCare, är en mycket praktisk inomhusrollator för perso-
ner som behöver ett lätt och flexibelt gånghjälpmedel för användning inomhus. 
Rollatorn har en vacker och elegant design. Den är lätt att manövrera och lätt att använda i 
trånga utrymmen som badrummet 
Den har en avtagbar bricka för att transportera exempelvis en tallrik eller en kaffekopp. 
Använd den som serveringsvagn, som ett litet bord att äta från och som stöd ifall du behö-
ver stiga upp ur sängen mitt i natten.Textilkorg finns som tillbehör och kan användas till-
samman med brickan.
Handtagen är klädda med mjukt skumgummi och kan justeras i höjd för att passa olika 
användare. Bromsen kan lätt manövreras med en hand och bromsar då på båda bakhjulen.
Rollatorn har förstås också en parkeringsbroms. Den kan lätt fällas ihop och kan stå upp då 
den är hopfälld.
Tekniska data: Testad enligt ISO 11199-2:2005. För en maximal användarvikt på 100 kg
Bredd: 55 cm . Vikt: 6.5 kg. Handtagshöjden är justerbar från 83 – 95 cm. Max. last på 
brickan:  5 kg 
Max. last i korgen: 3 kg
TCLD502    2795:-

Ny färg - Valnöt!
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35 cm 62356-60 
40 cm   62357-60 
45 cm  62358-60 
50 cm 62359-60

 550:-
 

Sittdyna rullstol 
mörkgrå
Tvättbar sittdyna i 
mörkgrå plysch, 56 
cm lång. Anatomiskt 
formad. Dynan 
kapas till önskad 
längd.

Tippskydd rullstol 
Etac M100TR
Enkla att svänga in 
under stolen.
Höger/vänster 
27234 295:-

Tillbehör till rullstolar Fler sittdynor hittar du på sidan 41

Teknisk data Etac M100TR
Standardutförande • Ram: Aluminium och stålrör, hopfällbar • Broms: 
Vårdarbroms på körhandtagen • Ryggstödvinkel: Fast, lumbalvinkel 10 
grader • Ryggstödshöjd: 40 cm, justerbart mellan 37,5–47,5 cm med 2.5 
cm intervall • Sitsdjup: 43cm (mätt från ryggklädselns mitt) • Klädsel: 
Svart polyamid, polstrad, avtagbar, tvätt: 40 grader • Drivhjul: 16" med 
massiva däck • Länkhjul: 200 x 35 mm, massiva • Benstöd: Låsbara, 
sidosvängbara, avtagbara • Fotstöd: Uppfällbara, justerbara i höjd och 
 vinkel • Armstöd: Med massiv armstödsplatta,  avtagbara, höjdjusterbara • 
Tramprör: Standard • Transportfäste: Får fästas direkt i ramen

Etac M100TR Grå
Etac M100TR är en nätt och smidig transportrullstol. Precis som M100 är 
den utvecklad med komfort och trygghet i fokus. Den polstrade klädseln 
ger hög komfort och både benstöd och armstöd är avtagbara och höjd-
justerbara, vilket underlättar sidoöverflyttning. De kraftiga bakhjulen gör 
M100TR lätt att köra, även på mer ojämna underlag. Körhandtagen kan 
justeras i höjd utan att ryggstödshöjden ändras. Men behövs ett högre rygg-
stöd går också det självklart att justera. Vårdarbromsar på körhandtagen 
ger trygghet både för personen i rullstolen och personen som kör den. Om 
man behöver lyfta M100TR med person sittandes, går det bra att greppa i 
körhandtag och benstöd. För transport i färdtjänst, kan M100TR förankras 
direkt i ramen. Max användarvikt: 125 kg Teknisk data Etac M100

Ram: Aluminium och stålrör, hopfällbar • Broms: knäledsbroms, 
högmonterad, vikbar. Ryggstödvinkel: Fast, lumbalvinkel 10 grader 
• Ryggstödshöjd: 40 cm, justerbart mellan 37,5–47,5 cm med 2.5 
cm intervall • Sitsdjup: 43 cm (mätt från ryggklädselns mitt) • Sits: 
Justerbar i höjd och vinkel, standardvinkel 3 grader bakåtvinkel • 
Klädsel: Svart polyamid, polstrad, avtagbar, tvätt: 40 grader • Drivhjul: 
24" med massiva däck, snabbkoppling, aluminium drivring, 2 alter-
nativa balanslägen. • Länkhjul: 200 x 35 mm, massiva • Benstöd: 
Låsbara, sidosvängbara, avtagbara • Fotstöd: Uppfällbara, justerbara 
i höjd och vinkel • Armstöd: Med massiv armstödsplatta,  avtagbara, 
höjdjusterbara • Tramprör: Standard • Transportfäste: Får fästas direkt 
i ramen • Tippskydd ingår.

Rullstol Etac M100 Grå
Etac M100 är rullstolen utvecklad med komfort och trygghet i fokus. Den 
polstrade klädseln ger hög komfort och både benstöd och armstöd är 
avtagbara och höjdjusterbara. För att underlätta sidoöverflyttning kan 
även bromshandtagen fällas framåt i bromsat läge. För att underlätta att 
transportera rullstolen i bil är självklart drivhjulen också avtagbara. Andra 
smarta funktioner är exempelvis att sitshöjd och ryggstödshöjd är juster-
bara. Om man behöver lyfta M100 med person sittandes, går det bra att 
greppa i körhandtag och benstöd. För transport i färdtjänst, kan M100 
förankras direkt i ramen. Max användarvikt: 125 kg 

Färg på chassit: Grå

Sitsbredd 
40 cm 13400105_G 
45 cm 13400109_G 
50 cm 13400113_G

 8990:-

Sitsbredd 
40 cm 13410105_G 
45 cm 13410109_G  
50 cm 13410113_G

 8990:-

Etac, gul, 20 tum 25502-29
Etac, gul, 22 tum 255503-29
Etac, gul, 24 tum 25504-29
Etac, grå, 20 tum 25502-28
Etac, grå, 22 tum 25503-28
Etac, grå, 24 tum 25504-28

 499:-

Ekerskydd
Passar på rullstolar 
med kryss ekrade 
drivhjul.  
Säljes styckvis.

Rullstolar och dynor
Ger möjligheter till ett friare liv både för användare och närstående
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Kryckkäpp med anatomiskt mjukt 
grepp, 76–96 cm
Smidig och elegant krycka med reflex och 
mjukt anatomiskt handtag. Handtaget är 
skönt och greppvänligt. Armstödet är ergo-
nomiskt utformat för god passform. Finns 
för vänster och höger hand. Kryckkäppen är 
höjdjusterbar och man justerar höjden med 
en enkel knapptryckning. Kryckan är tyst vid 
användning, då rören hålls stadigt på plats av 
en kappmutter. Doppskon är tillverkad i halk-
fritt naturgummi med stålförstärkning som 
behåller sin elasticitet även i kyla.

Kryckkäpp med anatomiskt mjukt grepp, 76–96 cm
Dimensioner  
Armstöd till handtag i enlighet med EN ISO 11334-1: 23 cm 
Handtag till mark i enlighet med EN ISO 11334-1: 
Höjdjusterbar: 76–96 cm, Diameter övre rör: Ø 20,0 x 1,4 mm, 
Diameter nedre rör: Ø 16,9 x 1,4 mm, Vikt: 630 g/krycka; Max 
användarvikt: 140 kg 

Material Handtagets yta: TPE, Plast delar: Polyamid, Rör: 
Aluminium, Doppsko: Gummi med stålförstärkning.

Rengöring Rengör kryckkäppen med en fuktig trasa och ett 
milt rengöringsmedel. Torka torrt. Vid desinfektion använd t.ex. 
Terralin. Undvik feta eller oljiga rengöringsmedel.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Käpp
med Derbygrepp  
79–99 cm
Smidig och elegant stöd-
käpp med reflex och rakt 
handtag. Det sköna och 
greppvänliga handtaget 
sticker ut framför stödkäppens stöd-
del för optimal balansering.
KWH25515555JCEN 295:-

Käpp
med anatomiskt 
grepp 79–99 cm
Smidig och elegant 
stödkäpp med reflex och 
anatomiskt handtag. Det 
sköna och greppvänliga 
handtaget sticker ut 
framför stödkäppens 
stöddel för optimal 
balansering.
Hö KWH45515555JCEN
Vä KWH46515555JCEN
 325:-

Kryckkäpp, ergonomiskt grepp, 
mjukt, 76–96 cm
Smidig och elegant krycka med reflex och 
mjukt ergonomiskt handtag. Mjuk helt halk-
fritt grepp med perfekt ergonomi. Mycket 
bekväm att använda. Kryckkäppen är höjd-
justerbar och man justerar höjden med en 
enkel knapptryckning. Kryckan är tyst vid 
användning, då rören hålls stadigt på plats 
av en kappmutter.Doppskon är tillverkad i 
halkfritt naturgummi med stålförstärkning 
som behåller sin elasticitet även i kyla.
svart/alu KW25E15555EJCEN   185:-
helsvart  KW25515555EJCEN   265:-

Kryckkäpp, höjdjusterbar, 76–96 cm, ergonomiskt grepp
Dimensioner
Armstöd till handtag i enlighet med EN ISO 11334-1: 23 cm 
Handtag till mark i enlighet med EN ISO 11334-1: 
Höjdjusterbar: 76–96 cm 
Diameter övre rör: Ø 20,0 x 1,4 mm;   
Diameter nedre rör: Ø 16,9 x 1,4 mm 
Vikt: 630 g/krycka, Max användarvikt: 140 kg 

Material
Handtagets yta: TPE, Plast delar: Polyamid, Rör: Aluminium,  
Doppsko: Gummi med stålförstärkning.

Rengöring
Rengör kryckkäppen med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. 
Torka torrt. Vid desinfektion använd t.ex. Terralin. Undvik feta eller oljiga 
rengöringsmedel.

Käpp, höjdjusterbar, 79–99 cm, svart
Dimensioner
Grepp till mark i enlighet med EN ISO 11334-1: 
Ställbar höjd Derby / anatomisk: 79–99 cm  
Diameter övre rör Derby / anatomisk: Ø 20,0 x 1,4 mm
Diameter nedre rör Derby / anatomisk: Ø 16,9 x 1,4 mm
Vikt Derbygrepp: 400 g/stödkäpp;  
Vikt Anatomiskt grepp: 410 g/stödkäpp  
Max användarvikt: 100 kg

Material
Handtagets bas: Polyamid, Handtagets yta: TPE, Rör: Aluminium, 
Doppsko: Gummi med stålförstärkning.

Rengöring
Rengör stödkäppen med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. 
Torka torrt. Vid desinfektion använd t.ex. Terralin. Undvik feta eller oljiga 
rengöringsmedel.

Alla käppar och 
 kryckkäppar är  tillverkade 
av Kowsky GmbH, 
Neumünster, Tyskland.

«TIPSRUTAN»
Oavsett vilken modell du väljer 
är det viktigt att du får rätt 
längd på käppen. Det kan du 
be någon hjälpa dig att mäta. 
Gör så här: Du står rakt upp 
med armarna hängandes längs 
sidorna och tittar rakt fram. Din 
medhjälpare mäter avståndet 
från golvet till din handled. 
Käppen ska ställas in så att 

den är lika lång, från golv till 
handtagets överdel. OBS, glöm 
inte att titta rakt fram, annars 
är risken stor att du böjer dig 
och då blir måttet felaktigt. 
När du sedan använder käppen 
kommer du att ha en lätt böj 
i armbågsleden, vilket är den 
bästa positionen för att avlasta 
och hålla balansen.

hö, grå/alu KW226-G-DKR 
vä, grå/alu KW226-G-DKL
  295:-

hö, helsvart KW45515555ENCE4
vä, helsvart KW45515555ENCE5
  375:-

Käppar och kryckkäppar
Eleganta käppa och kryckkäppar i snygga färger
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Höjdjusterbar kryckkäpp med rakt handtag
Smidig och elegant krycka med reflex och ergonomiskt 
handtag. Handtaget är skönt och greppvänligt, armstödet 
är även ergonomiskt utformat för god passform. 
KW220-G-DK 165:-

Höjdjusterbar kryckkäpp med  anatomiskt 
handtag
Smidig och elegant krycka med reflex och  anatomiskt 
handtag. Handtaget är skönt och greppvänligt, armstö-
det är även ergonomiskt utformat för god passform. 
anatomiskt grepp, hö KW224-G-DKR 
anatomiskt grepp, vä KW224-G-DKL
  295:

Höjdjusterbar kryckkäpp med  anatomiskt handtag
Dimensioner
Armstöd till handtag i enlighet med EN ISO 11334-
1: 23 cm 
Handtag till mark i enlighet med EN ISO 11334-1: 
Höjdjusterbar: 76–96 cm, Diameter övre rör: Ø 20,0 
x 1,4 mm, Diameter nedre rör: Ø 16,9 x 1,4 mm 
Vikt: 600 g/krycka, Max användarvikt: 140 kg 

Material Handtagets yta: TPE, Plast delar: Polyamid, 
Rör: Aluminium,  
Doppsko: Gummi med stålförstärkning

Rengöring Rengör kryckan med en fuktig trasa och 
ett milt rengöringsmedel. Torka torrt. Vid desinfek-
tion använd t.ex. Terralin. Undvik feta eller oljiga 
rengöringsmedel.

Höjdjusterbar kryckkäpp med rakt handtag
Dimensioner
Armstöd till handtag i enlighet med EN ISO 11334-1: 
23 cm 
Handtag till mark i enlighet med EN ISO 11334-1: 
Höjdjusterbar: 76–96 cm, Diameter övre rör: Ø 20,0 x 
1,4 mm, Diameter nedre rör: Ø 16,9 x 1,4 mm,  
Vikt: 570 g/krycka, Max användarvikt: 140 kg 

Material Plast delar: Polyamid, Rör: Aluminium, 
Doppsko: Gummi med stålförstärkning

Rengöring Rengör kryckan med en fuktig trasa och 
ett milt rengöringsmedel. Torka torrt. Vid desinfektion 
använd t.ex. Terralin. Undvik feta eller oljiga rengörings-
medel.

Tillbehör, doppskor
Doppskon är tillverkad i halkfritt naturgummi med stå-
larmering som behåller sin elasticitet även i kyla. Om 
doppskon är sliten, byt ut den mot en ny. Var försiktig 
vid gång på halt eller ojämnt underlag.

Doppsko, 16 mm
grå KW17120
svart KW17115
 29:-

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), 
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.  
85°C / 185ºF if so required.

Alla käppar och 
 kryckkäppar är  tillverkade 
av Kowsky GmbH, 
Neumünster, Tyskland.
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Manuella förflyttningshjälpmedel

Ett komplett system
Immedia SatinSheet är ett system av 
glidlakan och draglakan för vändning 
och positionering i säng. Våra glidla-
kan är utvecklade för olika nivåer av 
vårdbehov, från självständiga personer 
till personer med behov av assistans.

Varför välja Immedia SatinSheet?
Minskad arbetsbörda för vårdaren vil-
ket ger mindre risk för arbetsskador. 
De sparar också tid och kan bidra till 
att minska antalet vårdare.

Andra fördelar:
Minimerar friktionen under tryckpunk-
ter, vilket minskar skjuv för använda-
ren och ger mindre risk för skjuvsår.
Kan lätt anpassas till olika krav på 
behov av assistans från självständiga 
personer till de som är helt beroende 
av assistans.

Alltid på plats i sängen
SatinSheet kan placeras ovanpå en 
tryckavlastande madrass utan att 
påverka dess tryckavlastande egen-
skaper.

Storlekar på glidlakanen

Mini – är ett glidlakan med 
glidyta som täcker halva krop-
pen/sängen. Är avsedd för mer 
självständiga personer. Kan 
användas till barn, gravida eller 
personer med svårighet att röra 
sig. Om man behöver hjälp att 
flytta eller vända sig kan man 
komplettera med ett draglakan 
eller gliddraglakan.

Midi – är ett glidlakan med 
glidyta som täcker 3/4-delar 
av kroppen/sängen. Kan 
användas till barn eller perso-
ner med svårighet att röra och 
förflytta sig. Om man behöver 
hjälp att flytta eller vända sig 
kan man komplettera med ett 
draglakan eller gliddraglakan.

Maxi – är ett glidlakan med 
glidyta som täcker hela kroppen/
sängen. Kan användas av en 
självständig person eller komplet-
teras med draglakan eller glid-
draglakan.

2D Double –  för 
dubbelsäng eller 
bredare sängar. 
Glidytan är placerad 
på en sängsida. 

Förflyttnings-
hjälpmedel
Glidlakan / Draglakan
Glidsystem
Vårdbälten 
Postitioneringskudde
Glidbrädor
Glidmattor

Sängband / Slingor
Vridplattor
Överflyttning / Stöd
Gliddynor
Glidhandskar
Hälavlastning Heelift
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Beskrivning Glidyta                 Bredd x längd Art. nr Pris SPECIFIKATIONER

Immedia SatinSheet 2Direction – Glidlakan CM
~ Mini 2D glidyta 60 195 x 105 IM4133S 590:-
~ Mini 2D glidyta 70 195 x 105 IM4108S 535:-
~ Midi 2D glidyta 60 200 x 140 IM4119S 590:-
~ Midi 2D glidyta 70 200 x 140 IM4113S 650:-
~ Maxi 2D glidyta 70 200 x 200 IM4114S 690:-
~ 2D Double glidyta 60 280 x 200 IM4122S 1320:-
~ Maxi 2D Fit formsytt glidyta 70/90 90 x 200 IM4112S 1065:-
~ Maxi 2D Corner glidyta 65 85 x 200 IM4107S 650:-

Immedia SatinSheet – Draglakan
~ Draglakan Mini 200 x 100 IM4116S 525:-
~ Draglakan Midi 200 x 140 IM4118S 525:-

Immedia Gliddraglakan SatinSheet 4Direction
~Midi satin 147 x 140 200 x 140 IM4115S 695:-
~Midi m handtag satin 147 x 140 200 x 140 IM4115SH 850:-
~Maxi satin 147 x 200 200 x 200 IM4121S 1100:-
~Maxi m handtag satin 147 x 200 200 x 200 IM4121SH 990:-

Immedia Inkontinensdraglakan SatinSheet In2sheet 4Direction
~Mini m vingar satin 85 x 90 85 x 90 IM4110S 650:-
~Mini m handtag o vingar satin 85 x 90 85 x 90 IM4110SH 695:-
~Midi m vingar satin 120 x 140 120 x 140 IM4140S 1250:-
~Midi m handtag o vingar satin 120 x 140 120 x 140 IM4140SH 1390:-

Immedia Örngott SatinSheet
~Örngott 70 x 60 IM4117S 350:-

• SatinSheet kan 
tvättas i 80 grader 
• Torktumlas på låg 
värme • Strykning 
på låg värme. Max 
användarvikt: 200kg

TVÄTTANVISNING
Strykning förbätt-
rar glidförmågan. 
Använd inte 
sköljmedel eller 
klorin/blekning.

Glidlakan SatinSheet 
2D Maxi Corner resår 
i hörn

Glidlakan SatinSheet 2D 
Maxi Elastic Fit formsytt

Mini glidlakan 
och draglakan 
DrawSheet

Midi glidlakan 
och gliddraglakan 
4Direction

Glidlakan
Traditionellt glidlakan som bäddas in 
under madrassen. Glidlakanen finns 
även för bredare sängar och dubbel-
sängar.
 
Maxi Corner
Glidlakan med resår i hörnen för place-
ring på madrass. Enkelt för en ensam 
vårdare att justera och fungerar bra ihop 
med tjockare madrass eller tryckavlas-
tande madrass. Finns i flera bredder.

Maxi Fit
Finns i två varianter – ett med dragsko 
för låsning och ett med elastiska hörn. 
Glidyta vid fotdelen av lakanet som 
täcker hela bredden på sängen, vilket 
möjliggör för en självständig person att 
enkelt glida i och ur sängen med benen. 
Maxi Elastic Fit har öppning i varje hörn 
för växeltrycksmadrass.

2D Double
Glidytan är placerad på ena sängsidan 
passar antingen dubbel eller king size 
säng.

Draglakan DrawSheet
För personer som delvis kan hjälpa till vid 
positionering i säng, men är i behov av assis-
tans vid sidledes förflyttningar eller vändning. 
Draglakanet i kombination med ett glidlakan 
SatinSheet 2D minskar friktionen i 2 riktingar – 
2Direction.
Draglakanet placeras på glidlakanet och 
används vid förflyttning från sida till sida, 
men motverkar att man glider ner i sängen. 
Vändning i säng underlättas för vårdgivaren och 
minskar skjuv för den liggande. 
Draglakan SatinSheet DrawSheet finns i 2 läng-
der. Mini är 100 cm lång och Midi 140 cm lång. 
Båda är 200 cm breda.

Gliddraglakan 4Direction
För personer som kräver assistans vid posi-
tionering i säng. Kombinationen av glidlakan 
SatinSheet2D och gliddraglakan 4D skapar 
möjlighet att förflytta i alla riktningar. Minskar 
friktionen i 4 riktningar – 4Direction. 
Gliddraglakanet har satin på undersidan och 
placeras på glidlakanet. Vårdaren kan positio-
nera den sängliggande i alla riktningar med 
minsta möjliga ansträngning. Minimerar risken 
för liggsår eftersom det förenklar att självstän-
digt göra små lägesändringar.
Gliddraglakan SatinSheet 4D finns i 2 längder. 
Midi är 140 cm lång och Maxi 200 cm. Båda 
200 cm bred.

TYG: 45 % polyester 
 / 55% bomull
SATIN: Polyester
FÄRG: Vit och grön

Glidlakan och draglakan
Underlättar lägesändring i sängen

Intuitivt mönster

Draglakanet 2Direction  
i kombination med ett glidla-
kan SatinSheet underlättar 
för vårdgivare att vända en 
person i säng. Minskar frik-
tionen i 2 riktingar.

Kombinationen Glidlakan 
SatinSheet och ett gliddraglakan 
4Direction skapar ett system 
som minskar friktionen i 4 rikt-
ningar.

Örngott SatinSheet

Mini In2Sheet4D med 
vingar och handtag, 
satin 85x90 cm Detalj.
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Immedia In2Sheet Inkontinensgildlakan med satin
Immedia In2Sheet är ett inkontinens skydd som har glid på undersidan. Produkten 
läggs ovanpå bomullslakanet i sängen, satinet på undersidan minskar friktionen 
och vändning i säng underlättas. In2Sheet är lämplig vid förflyttning av inkonti-
nenta användare med nedsatt rörlighet. In2sheet har handtag i sidan.
85x90 cm   IM4109  430:-   

Immedia In2Sheet Inkontinens- 
glidlakan med satin med handtag

Glidsystem 4WayGlide Mini Set
Glidsystem Immedia 4WayGlide Mini Set är ett Glidsystem för självständiga 
 användare eller för användare med behov av assistans.
4WayGlide glidsystem består av två delar; ett nylonlakan som fästs på 
madrassen samt en glidmadrass som läggs ovanpå nylonlakanet.
4WayGlide Mini är ett kort glidsystem (100 cm) som passar användare 
med lättare funktionshinder (foglossning, höftproblem med mera). 
Systemet gör det enklare att vända sig i sängen både för självständiga 
användare och för de som är i behov av assistans. Antihalkkanten på 
nylonlakanet minskar risken för användaren att glida ur sängen vid sit-
tande på sängkanten.
Användningsområden: 
• Vändning med eller utan assistans 
• Positionering 
• Högre upp i säng 
• Kan användas tillsammans med personlyft

4Way Glide Mini Set består av: 
• 4Way Glide Mini, glidmadrass, 140 x 100 cm, Art. nr IM140/100 plus 
• Nylonlakan med antihalk, 140 x 100 cm, Art. nr IM140/100NS

Specifikationer: Glidmadrass, ovansida: Polyester/bomull. toppning: 
Polyesterfiber 
Undersida: Nylon. Handtag: Polyester. Max användarvikt: 200 kg. 
Tvättanvisning: Använd inte sköljmedel eller klorin.
IM4301 1 290:-

Glidsystem 4WayGlide
Ett nylonlakan som fästs på madrassen samt en glidmadrass som läggs ovanpå nylonlakanet

Vårdbälte
När extra hjälp behövs vid t ex uppresning

Vårdbälte Supportbelt
Etac SupportBelt är ett bra hjälpmedel när man ska hjälpa en användare 
att resa eller sätta sig. Vårdbältet erbjuder stöd vid gång eller vid förflytt-
ning från säng till rullstol. De unika diagonala handtagen ger vårdaren 
möjlighet att få ett ergonomiskt grepp vid förflyttningen. Supportbelt har 
antihalktyg på insidan samt ett reglerbart spänne. Non-slip/Nylon med 
PU-beläggning, Polyetylen, Polyesterband med polypropylen, Acetal, nylon 
S 13x105 cm, 4 handtag, midjemått 65-105 cm  
IM8010513  590:-
M 13x130 cm, 6 handtag midjemått 90-130 cm  
IM8013013  645:-
L 13x150 cm 8 handtag, midjemått 120-150 cm  
IM8015013  685:-
XL 15x170 cm 11 handtag, midjemått 130-170 cm  
IM8017015  750:-
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Glidbräda 3B Board  vit
Glidbrädan 3B Board kan användas av dig själv eller om du är 
 anhörig i många olika typer av situationer t ex vid överflyttning 
 mellan rullstol, säng, duschstol, bil m fl tillämpnings områden.  
Mått:  22,5x76,5 cm (BxL). Maxvikt: 140 kg, Vikt: 0,2 kg.  
Gjord i syntetiskt material.
IM403 950:-

E-Board Compact 
utan vikbar kant

E-Board med 
vikbar kant

E-Board med vikbar kant från säng till rullstol.

Glidbräda E-Board, svart 
E-Board är en flexibel glidbräda som är lätt böjbar vilket underlättar 
 placering och borttagning.
E-board finns i två olika modeller, dels utan vikbar kant och dels med 
vikbar kant. Kanten som viks upp skyddar mot hjulets friktion så det lätt 
går att glida förbi, vikningen ger brädan en styvhet och stadga vid förflytt-
ningen. Maxvikt: 150 kg. Vikt: 0,9 kg. Gjord i polyeten. Glidbrädorna kan 
torkas av med tvålvatten eller desinfektionsmedel.

E-Board Compact utan vikbar kant finns i två längder: 45 och 60 cm.  
Den kortaste skivan är lämplig för aktiva och självständiga användare. Den 
längre skivan passar för de vanligt förekommande förflyttningarna. Denna 
skiva passar både för en självständig användare eller när användaren är i 
behov av hjälp.
Mått: 20 x 45 x 0,5 cm (B x L x H)
Mått: 25 x 60 x 0,5 cm (B x L x H)

E-board med vikbar kant finns i två utföranden: 60 cm och 75 cm.  
Den 60 cm långa brädan passar för de vanligt förekommande förflyttning-
arna och fungerar både för en självständig användare eller när denne är i 
behov av hjälp. Den 75 cm långa glidbrädan fungerar bäst vid förflyttning  
i/ut ur bil.
Glidbrädan E-Board kan användas för många olika situationer vid för-
flyttning från rullstol, till och från säng, bil etc. Denna glidbräda är extra 
 praktisk vid förflyttning till och från rullstolen i och med att kanterna kan 
vikas över drivhjulet. Förflyttningen blir då stabil och trygg. Kan användas  
av dig själv eller om du är anhörig.
Mått: 33 x 60 x 0,5 cm (B x L x H)
Mått: 33 x 75 x 0,6 cm (B x L x H)

E-Board Compact 20 x 45 x 0,6 cm IM410 750:- 
E-Board Compact 25 x 60 x 0,6 cm IM408 790:-
E-Board, vikbar 33 x 60 x 0,6 cm   IM404 890:-  
E-Board, vikbar 33 x 75 x 0,6 cm   IM405 990:-

Glidbrädor
Överflyttning sittande från t ex säng till stol eller i/ut ur bil
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Immedia MultiGlide SG Glidmatta med låg friktion på BÅDA sidor
Immedia MultiGlide SG är lämplig för alla typer av förflyttningar då man vill minska friktionen under 
tryckpunkterna. Den är glatt på båda sidor vilket minskar friktionen maximalt vid användning av 
dubbla lager. MultiGlide SG är enkel att placera och ta bort. MultiGlide SG tubformad finns i flera 
olika storlekar. Immedia MultiGlide SG tubformad har en svart stropp för att enkelt skilja den ifrån 
Multiglide med hög friktion på utsidan. Immedia MultiGlide SG ska alltid tas bort efter användning. 
Användningsområden: Minska friktionen under tryckpunkter • Vändning • Positionering • Högre upp 
i säng  • Säng till säng • Påklädning. MATERIAL: Nylon. Kan torkas av med tvättsprit. Använd inte 
sköljmedel eller klorin.
Immedia MultiGlide SG Tubformad glidtyg 

60 x 60 cm,  IM0066 350:- 
72 x 70 cm,  IM0077 375:-
72 x 100 cm, IM0080 410:-
100 x 70 cm,  IM00100 410:-
130 x 80 cm,  IM00130 480:-

Glidmatta Swan, med handtag, 45 x 140 cm 
Swan är en öppen glidmatta med handtag som är lämplig vid förflyttningar mellan rullstol och säng 
eller i och ur bil. Produkten kan användas med eller utan glidbräda.
Användningsområden: • Säng till rullstol, stol, etc • Ut ur / in i bil • Längre bak i stol • Rullstol till 
toalett/duschstol.
Specifikationer: Glidmatta: Nylon. Handtag: Polyester. Polstring: Polyester. Antihalkyta: Nylon med 
polyuretanbeläggning. Max användarvikt: 150 kg. Tvättinstruktioner: Använd inte sköljmedel eller 
klorin.
IM2698121 1250:-

Förflyttningsplatta SmartMove 4 handtag 21x60 cm
Förflyttningsplatta SmartMove fungerar som vårdarens  förlängda arm. Den ger möjlighet att få ett bra 
grepp och till att bibehålla en bra  ergonomisk arbetsställning.
SmartMove förflyttningsplatta kan användas som stöd och hjälp från sittande till stående / stående 
till sittande, förflyttning högre upp i säng och längre bak / fram i stol. SmartMove ger ett bra grepp 
under förflyttningen och gör det möjligt att välja en passande arbetsställning.
Produkten har en antihalkyta som placeras mot användaren för att förhindra glidning ur position samt 
en glatt sida som gör produkten enkel att placera och ta bort.
Användningsområden: • Stöd vid uppresning till stående / till sittande • Högre upp i säng • Längre 
bak / fram i stol / rullstol • Förflyttning mellan säng, rullstol, stol, etc
Specifikationer: Ovansida: Nylon med polyuretanbeläggning. Insida: Polypropylene. Handtag: Polyester. 
Undersida: Polyester. Max användarvikt: 150 kg. Tvättanvisning: Använd inte sköljmedel eller klorin
IM426 570:-

Glidmatta GlideCushion
GlideCushion polstrad glidmatta används 
vid vändning i säng, flyttning högre upp i 
säng samt vid förflyttning från säng till rull-
stol. GlideCushion kan användas självstän-
digt eller med assistans. Glimattan finns i 
två varianter, med ovansida av nylon eller 
med ovansida av bomull/polyester. Kan 
kompletteras med ett överdrag av nylon.
Användningsområden: 
• Minska friktionen under tryckpunkter 
• Högre upp i säng 
• Vändning i säng, antingen självständigt eller 
med assistans
Specifikationer modell med utsida i 
nylon: Polstring: Polyester. Utsida: Nylon. 
Engångsöverdrag: Polyetylen. Max användar-
vikt: 200 kg. Mått: 60 x 25 cm. Tvättanvisning: 
Använd inte sköljmedel eller klorin.
Specifikationer modell utsida i bomull/poly-
ester: Utsida: 65 % polyester/35 % bomull. 
Insida: Nylon. Polstring: Polyester. Tvättanvisning: 
Använd inte sköljmedel eller klorin.

GlideCushion, glidmatta, utsida i nylon, 
60 x 25 cm, Art.nr IM60/25N 585:-

GlideCushion, glidmatta,  
utsida i bomull/polyester, 
60 x 50 cm, IM60/50 590:-
60 x 90 cm, IM60/90 1200:-
69 x 70 cm, IM69/70 650:-
90 x 90 cm, IM90/90 890:- 
 
Tillbehör nylonöverdrag fuktavvisande 
för IM60/50, 60 x 60 cm, IM6000N  485:-
för IM60/90, 62 x 100 cm, IM6010N 545:-

Glidmattor
Förflyttningshjälpmedel med många användningsområden, i säng, rullstol etc
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OneWayGlide tubformad gliddyna med anti-
halkyta.

OneWayGlide tubformad gliddyna med 
velour.

OneWayGlide enkel gliddyna i velour.

OneWayGlide Long
OneWayGlide Long är en öppen gliddyna med handtag och 
ovansida av velour. Längden på dynan gör att man kan 
flytta sig längre bak i stolen flera gånger utan att placera 
om gliddynan. 
Handtagen ger ett bra grepp vid assistans. Finns i två 
olika modeller, en med knytband och en utan. Knytbanden 
används för att fästa produkten i rullstolen. 

OneWayGlide Long med handtag och 
knytband överst. Nedan OneWayGlide 
Long utan knytband.

Gliddyna OneWayGlide,  
enkel, velour 43x37 cm

IM44/8  470:-

Gliddyna OneWayGlide,  
tubformad dyna med velour 

50x42 cm IM45/8 OneWayGlide 570:-
43x37 cm IM50/8 OneWayGlide 750:-

Gliddyna OneWayGlide,  
tubformad dyna med antihalkmaterial

45x45 cm IM38/8 460:-
43x37 cm, IM39/8 615:-
60x80 cm, IM37/8 870:-

OneWayGlide - Gliddyna för enklare positionering i sittande
OneWayGlide är en gliddyna som glider lätt i en riktning och bromsar i den andra. Den är lämplig för 
användare som glider framåt i stolen. Gliddynan underlättar att förflytta sig längre bak i stolen själv-
ständigt eller med hjälp av en annan person. OneWayGlide finns i flera olika varianter, som tubformad 
dyna eller som enkel dyna i antihalkmaterial och i velour.
OneWayGlide antihalk är en tubformad dyna med antihalkmaterial på utsidan som greppar mot alla 
material. Kan kombineras med ett bomullsöverdrag. 
OneWayGlide velour är en tubformad gliddyna av polyester/velour. Den tubformade dynan har hög 
 sittkomfort. Placeras på textilklädsel för friktion i kombination med velouren. 
OneWayGlide enkel gliddyna med ovansida av polyester/velour, placeras direkt på underlag av textil. 
Specifikationer: Vaddering: Polyester. Glidtyg: Nylon. Envägsglid: Polyester. Antihalkmodell, ovansida: 
Antislip. Velourmodell, ovansida: Polyester, Nylon . Max användarvikt: 150 kg. Tvättanvisning: Använd 
inte sköljmedel eller klorin.

Gliddyna OneWayGlide Long, handtag 
55x130 cm, IM35/8 1120:-
40x130 cm, IM34/8 840:-
30x130 cm, IM30/8 999:-
45x130 cm, IM51/8 840:-
med knytband, 40x130 cm, IM33/8 1065:-
Gliddynor, tillbehör Överdrag 
för IM39/8   IM391 460:-
för IM38/8   IM381 370:-

Gliddynor
Glider i en riktning och bromsar i den andra. Underlättar förflyttning i stol
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Vridplatta PediTurn
PediTurn är en vridplatta som underlättar vid sit-
tande förflyttning t ex mellan säng och rullstol. 
Vridplattan är lämplig när användaren inte kan 
flytta med fötterna i samband med sittande förflytt-
ning. Den golvbaserade vritplattan Pediturn mins-
kar på ett enkelt och effektivt sätt belastningen på 
knän och fötter vid överflyttning från och till t ex en 
stol, rullstol, säng. Nylonen som plattornas insida 
är gjord av gör det smidigt att använda den oavsett 
hur och var användaren står på plattan i förhål-
lande till dess centrum.
Antistatisk vid leverans. Torkas med en fuktig duk. 
Diameter: 40 cm. Maxvikt: 150 kg Gjord i 100% 
nylon, toughtek och syntetiskt material.
Finns i två utförande: 
• PediTurn SOFT är en mjuk vridplatta som är 
lämplig när användaren inte använder skor. Den 
har antihalkmaterial på båda sidor. 
• PediTurn HARD är lämplig att använda då 
användaren bär skor.
PediTurn Soft, vridplatta för golv,  
mjuk Ø40 cm IM99836GT 795:-
PediTurn Hard, vridplatta för golv, hård Ø38 
cm IM99700 995:-

Vridplatta PediTurn SOFT 

Vridplatta PediTurn HARD
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Att ta sig i och ur bilen under-
lättas väsentligt med vridplatta 
Easyturn. Likaså vridmomentet 
i sängen och på stolen.

Vridplatta Easyturn, mörkgrå
Vridplatta Easyturns finurliga konstruktion med 
två skivor som roterar oberoende av varandra 
underlättar för alla oavsett om man har en rörelse-
begränsning eller inte att ta sig in och ut ur t ex bilen. 
Den är komfortabel att sitta på och enkel att använda. 
Användandet av Easyturn minskar belastning på knä, 
höfter och rygg för den som använder den. Antistatisk vid leve-
rans. Tvättas i max 40°. Färg: Grå. Maxvikt: 140 kg. Gjord i velour och 100% 
nylon.
40 cm    IM999405  550:-
45 cm    IM990454  600:-  
50 cm    IM999505  750:-
 

Vridplatta Turner PRO
Turner är en vridplatta med stödhandtag som 
ger en enkel och säker förflyttning som dess-
utom är skonsam mot ryggen. Hjälparen kan 
arbeta ergonomiskt samtidigt som användaren 
aktiveras och reser sig till stående. Turner tar 
liten plats och är lätt att rulla fram när den ska 
användas. Den låga fotplattan i kombination 
med rejält halkskydd underlättar för använda-
ren att placera fötterna korrekt. Det enda som 
behöver justeras är handtagshöjd och under-
bensstöd. Därefter kan en säker överflyttning 
genomföras där parterna har ögonkontakt och 
möjlighet att kommunicera. Turner är det per-
fekta hjälpmedlet för användare som kan stå 
med stöd.

De kontrasterande färgerna gör handtaget 
extra synligt. Erbjuder många greppmöjligheter 
för både vårdare och användare. Det vinklade 
underbenstödet är mjukt och bekväm och ger 
stöd i sidled. Lätt att anpassa till den höjd som 
behövs. Bottenplattan är i gjuten aluminium 
med inbyggt halkskydd. Mycket lätt att vända. 
Hjulen gör Turner PRO lätt att transportera 
inomhus.

Dimensioner: Handtaget höjd: 78–120 cm. 
Fotplatta diameter: 40 cm. Fotplatta höjd: 
20 mm. Underbensstöd bredd: 38 cm. 
Underbensstöd höjd: 15 cm. Material. Gjuten 
aluminium, pulverlackerat stål. Vikt: Totalvikt:  
8 kg. Max användarvikt (SWL): 200 kg.

16090106 2950:-

Bäst-
säljare

Vridplatta, AutoTurn, för bil
Vridplatta AutoTurn underlättar att komma i/ur bilstolen. 
Den låga friktionen underlättar för använ-
daren att vrida sig och ändra sittläge vid 
sittande i bilstolen och belastningen på 
knän, höfter och rygg minskar. AutoTurn 
fästs runt stolsryggen med hjälp av ett 
bälte och låsspänne. Handtagen på sidorna 
kan användas för att hjälpa användaren att 
komma på rätt plats.
Specifikationer: Ovansida: Velour (polyester). Insida: Nylon. 
Undersida: Nylon med PU-beläggning. Max användarvikt: 150 kg. Mått: 
Autoturn Ø45. Tvättanvisning: Autoklavering: 130 °C. Kan torkas av med tvål-
vatten eller desinfektionsmedel.
IM99999 720:-

Lätt att transportera. 
Lätt att greppa.  
Lätt balanserad vikt.

Vridplatta
Med stödhandtag

Vridplattor
Underlättar vridmomentet vid sittande förflyttning
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Uppresningshandtag,  
Soft Handles, 2-pack. 
Om användaren har svårt att greppa hand-
tagsbågen eller inte når hela vägen fram 
kan ett förlängande mjukt handtag använ-
das som komplement.Levereras i 2-pack. 
Bredd: 2,5 cm. Längd: 35 cm
82511 595:-

Trygghetsband, Raiser Strap
Om användaren känner sig osäker vid flytt-
ningen ger trygghetsbandet stöd bakom 
ryggen. När användaren behöver hjälp 
att resa sig upp kan en eller två personer 
assistera med Raiser Strap plus glidhyl-
san. Sätt då på glidhylsan på trygghets-
bandet. (Glidhylsa sälj separat)
Mått: 
Raiser Strap S/M: Min. 90 cm, Max. 115 
cm, Bredd 7 cm, Tot. längd 145 cm.
Raiser Strap L/XL: Min. 115 cm, Max. 150 
cm, Bredd 7 cm, Tot. längd 180 cm.
Raiser Strap S/M, 82508  
Raiser Strap L/XL 82509
  940:-

Överflyttningsplattform  
Molift Raiser Pro
Den ergonomiska överflyttningsplattformen för 
aktiv förflyttning. Molift Raiser Pro ger patienten 
möjlighet att använda sin egen muskelfunktion 
och förmåga vid uppresning och förflyttning. Det 
naturliga rörelsemönstret stimuleras och ger 
patienten en trygghet genom hela förflyttningen. 
Molift Raiser Pro är enkel att förstå och att 
använda. Molift Raiser Pro är stabil och har en 
snäv svängradie, vilket gör den mycket enkel att 
manövrera. Den är väl lämpad i trånga utrym-
men som till exempel toaletter.
Molift Raiser Pro ger möjlighet till träning och 
rehabilitering i alla vårdmiljöer vid varje förflytt-
ning. Mobilisering kan börja så snart patientens 
tillstånd tillåter, vilket innebär att patienten 
tidigt kan förbättra sin balans i sittande och stå-
ende. Molift Raiser Pro ger alltid ett tryggt stöd.
16090204 4150:- 

Glidhylsa till Trygghetsbandet Raiser 
Strap
Om användaren känner sig osäker vid flytt-
ningen ger trygghetsbandet stöd bakom 
ryggen. När användaren behöver hjälp 
att resa sig upp kan en eller två personer 
assistera med Raiser Strap plus glidhyl-
san. Sätt då på glidhylsan på trygghets-
bandet. (Trygghetsband säljs separat)
82537 690:-

Trygghetsband Molift RaiserBelt
Trygghetsband Raiserbelt är en vidareutveckling 
av RaiserStrap+, ett trygghetsband med glid-
hylsa. RaiserBelt underlättar för hjälparen som 
assisterar en användare vid uppresning till stå-
ende. Finns i två storlekar S/M och L/XL.
S/M, B 7 cm x L 145 cm 82964 1290:-
L/XL, B 7 cm x L 180 cm 82965 1290:-

Överflyttningsplattform / vridplatta
Säker och skonsam förflyttning avsedd för den som kan stå med stöd



Sängband
Ett enkelt band hjälper användaren att själv 
göra mindre förflyttningar i sängen eller när 
man skall ta sig in eller ut ur sängen. Fäst ban-
det vid sängens nedre del på ett stabilt ställe 
t ex sänggaveln eller ramen medan den andra 
änden av bandet används av användaren själva 
vid förflyttning. Tvättas i max 60°. Mått: 5 x 180 
cm (BxL). Maxvikt: 150 kg, Vikt: 0,1 kg. Material: 
100% bomull.
IM9910001 239:-

Sängband Bedstring  
7,5x170 cm, handtag
Bedstring sängband med handtag används av 
den aktiva användaren för att komma upp till sit-
tande i sängen. Vid sittande i sängen kan använ-
daren ta tag i handtaget och luta sig framåt vid 
t ex påklädning. Bedstring har åtta handtag som 
sitter omväxlande på höger respektive på vän-
ster sida så att användaren alltid har möjlighet 
att hitta ett bra grepp. 7,5 x 170  cm. Polyester.
IM429 560:-

Slinga OneManSling  
7,5x270 cm, 6 handtag
Etac OneManSling är en slinga som gör det 
möjligt för en vårdare att förflytta användaren 
högre upp i sängen och förflytta tunga ben i 
och ur sängen. Fäst den ena änden av slingan i 
sängens huvudgavel kan hjälparen med minimal 
kraftansträngning flytta användaren högre upp 
i sängen. 7,5 x 300 cm. Material: Polyester, 
Nylon, Polyuretan
IM460PU 875:-

Immedia Sling
Immedia Sling är ett hjälpmedel med många 
funktioner som kan användas i många olika 
situationer. Immedia Sling är ett flexibelt 
hjälpmedel som ger vårdaren möjlighet till ett 
ergonomiskt grepp. Produkten kan användas vid 
olika förflyttningar som t ex flytta användaren 
högre upp i sängen och vid förflyttning mellan 
två sittplatser. 
Immedia Sling har fyra handtag på varje sida. 
Insidan är försedd med antihalkmaterial för att 
den ska ligga kvar mot kroppen under förflytt-
ningen. Utsidan har låg friktion för att under-
lätta vid förflyttning och applicering. Material: 
Undersida: nylon polstring: polyester. Insida: 
nylon med polyuretan. Handtag: polyester
Kort, 2 x 4 handtag, 16 x 120 cm, 
IM428K 929:-
Lång, 2 x 4 handtag, 16 x 190 cm, 
IM428 949:-

Sängband, slingor och lyftband
Gör det lättare att ändra position i sängen

www.etacbutiken.se    |   Kundservice telefon 0371– 58 73 5036    |   Förflyttningshjälpmedel



Glidhandske MultiGlide,   
vattentät nylon par
Med en glidhandske kommer handen lätt in 
 mellan vårdtagaren och madrassen eller sitt-
dynan i en rullstol. Små lägesförändringar och 
justering av skrynkliga klädesplagg är exempel 
på vad som kan utföras på ett skonsamt sätt. Är 
även utmärkta när man gör en ”handcheck” för 
att kontrollera att en rullstolsanvändare får rätt 
tryckavlastning på sin antidecubitusdyna.  
20 x 50 cm. Nylon Polyester.
IM35 190:-

Att förflytta sig eller ändra läge kan innebära allt 
från att resa sig för att ta sig till en annan plats, 
till att bara vända sig i sängen eller rätta till sin 
sittposition. Om det är svårt ber vi om hjälp eller 
kanske låter bli att förflytta oss. 

Att hjälpa en annan person kan också vara tungt. 
Med våra förflyttningshjälpmedel kan både 
större och mindre förflyttningar underlättas och 
dessutom utföras på ett säkrare sätt med bättre 
ergonomiska förutsättningar.

Att ha ont i ryggen eller en höft kan innebära 
stora svårigheter som enkelt kan underlättas 
med rätt produkt. Ett glidlakan gör det lätt att 
på ett smärtfritt sätt ändra läge. Ett Sängband 
underlättar att ta sig upp till sittande. Med 
Autoturn vridplatta blir det mycket lättare att ta 
sig i och ur bilen.

För en assisterande person kan det vara bra med 
ett par rejäla handtag. Ett Vårdbälte känns tryggt 
för båda parter. Ett par Glidhandskar är suveräna 

för de små justeringarna. Kanske vill du bara få 
in dina händer under den säng liggande för att 
rätta till pyjamas eller lakan.

Detta är bara några exempel. Utförliga instruktio-
ner medföljer produkterna.

INFORMATION OM – Förflyttningshjälpmedel

Glidhandske
Används vid både liggande och sittande
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Hälavlastning och armbågsskydd
Förebygger och behandlar trycksår på hälen och armbågen

Heelift® Glide – Har ett mjukt, smidigt  yttertyg 
där benet enkelt kan ”glida” från sida till sida.

Hälskydd Heelift® 
Heelift® är ett hälskydd utformat av  ortopeder 
med syfte att förebygga och behandla trycksår på 
hälen. Heelift ger total avlastning av hälen. Den 
har en mjuk våfflad insida som ger god ventila-
tion. Kardborrebanden spänns enkelt med hjälp 
av bandens D-ringslås. Heelift® är tillverkad av 
mjukt och fast polyuretanskum för bästa komfort. 
Heelift® Glide har ett mjukt, smidigt yttertyg gör 
att patientens ben enkelt kan ”glida” från sida till 
sida, vilket hindrar benet från att fastna på lakan 
och filtar. Heelift finns i två olika utföranden, 
Original och Mjuk. Gäller även Heelift Glide.

Heelift® Orginal – För ben 
utan ödem. Insidans utform-
ning ger god ventilation.

Heelift® Mjuk – För ben med 
ödem och för användare med 
hyper sensitiv hud.

Original Används på ben utan ödem. 
Mjuk För ben med ödem och för personer med 
mycket känslig hud. 
Skötsel: • Handtvätt rekommenderas, med 
varmt vatten och milt  rengöringsmedel. • Vid 
maskintvätt och torktumling ska remmarna 
stängas och stöveln placeras i tvättpåse eller 
örngott. Tvätta i 60° C.  
Vadomfång: Heelift Original/Mjuk: ca 25–35 cm.
Heelift® 
Original DADM-HL 545:-  
Mjuk DADM-HLS 545:-

Heelift® Glide  
Original  DADM-HLG 595:-
Mjuk  DADM-HLSG 595:-

Armbågsskydd  
Elbowlift®
Effektivt skydd för armbågarna.
Att skydda den känsliga armbågen från friktions-
brännsår och kontusioner kan vara en utmaning. 
Elbowlift erbjuder en latexfri och effektiv lösning. 
Elbowlift dämpar och frilägger armbågen så att 
ytkontakten minimeras. Det skyddar mot ole-
cranon bursitis, ulnar neuritis, trycksmärta och 
trycksår samt hudskada.
DADM-EL 249:-



Bäst-
säljare

«Våra huvudkuddar är  
av mycket hög kvalitet»

De är alla, där ej annat anges, fyllda med 
Rhombo-fill® fyllning. (Se nästa sida). Dess 
unika och patenterade sammansättning 
garanterar att ditt vilande blir en skön upp-
levelse och kuddarna ger dig bästa möjliga 
komfort oavsett kuddtyp och användnings-
område. Våra kuddar är både elastiska och 
formbara. Överdragen är luftgenomsläpp-
liga och samtidigt fibertäta och dammresi-
stenta. Det gör dem lämpliga att användas 
både inom sjuk- och hemvård. Alla kuddar 
och överdrag går att tvätta i 60°. Våra 
huvudkuddar har en unik konstruktion som 
gör att fukt och värme avleds kontinuerligt. 
Kuddarna är mjuka och formar sig skönt 
mot huvudet. Fluffa upp dem på morgonen 
så behåller de sin form. 

Softy San  
Huvudkudde
Softy San huvudkudde känns mjuk som bomull. 
Den har en fyllning av  hålfiber med hög elasti-
citet. Det gör att kudden behåller sin mjukhet 
länge. Kuddvaret är luft genomsläppligt och fiber-
tätt vilket uppskattas av personer med allergier 
och astma. 3 olika storlekar.

30x45 cm 3577001 149:-
50x60 cm 3577025 249:-
50x70 cm 3577026 249:-

Hygienöverdrag till huvudkudde Softy 
San / Rhombo-Fill
Tvättråd: 95 grader. Torktumlare 2 prickar.  
Kan även desinficeras.
30x45 cm  3552101 139:-
50x60 cm  3552125 239:-
50x70 cm  3552126 259:-

Huvudkudde  
Rhombo-Fill, 50x60 cm 
Rhombo-Fill huvudkudde ger bästa komfort 
och bäddhygien. Fyllningen är luftig och lätt att 
forma. Överdraget är tillverkat i ett svårantänd-
ligt slätt material som är luftgenomsläppligt och 
fibertätt. Egenskaper som är viktiga för per-
soner med allergier och astma samt generellt 
inom vården. Går att tvätta i 60 grader. Storlek 
50x60cm.  Till kudden passar ditt ordinarie 
örngott.
3523225 475:-

Huvudkuddar
Vila huvudet, mjukt och skönt

Huvudkuddar
Positioneringskuddar
Sittdynor

Kuddar &  sittdynor
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«Positioneringskuddar»
Positioneringskuddar används för att ge stöd 
och avlastning för olika kroppspartier i lig-
gande och sittande läge. Använd till exempel 
en kudde bakom nacken, att sitta på eller att 
vila benen på. En Stödring ger en mjuk och 
smidig avlastning för t ex hälar, anklar, knän, 
händer eller öron. 

Överdrag finns som tillbehör till alla kuddar. 
Välj på ett mjukt överdrag i Bomull/Finjersey 
eller ett fuktavvisande Hygienöverdrag.

Förutom att de finns i flera modeller och stor-
lekar har vi kuddar med två olika fyllnadsma-
terial. Rhombo-Fill är mjukt och formbart och 
består av små rombiska polyuretanstavar med 

mycket hög elasticitet medan Rhombo-Med 
är fastare och mer stödjande och består av 
elastiska bolsterpärlor samt små rombiska 
plyuretanstavar med mycket hög elasticitet.

Tvättråd:  
Hygienöverdrag: 95 grader. Torktumlare 2 
prickar. Kan även desinficeras.
Positioneringskuddar: 95 grader. Torktumlare 
1 prick. Använd ej sköljmedel. Alla positio-
neringskuddar har tydligt utmärkta tvättråd. 
Tillverkare Luck.

Kinestetikrulle Rhombo-
Med
Kinestetikrullen kan 
vikas, formas och 
 anpassas precis till ditt 
aktuella läge. Den kan 
också skakas så att den 
blir fylligare på vissa partier och tun- nare på 
andra. I sidoliggande läge kan den formas så 
att den stödjer huvud, rygg och ben. Lämpar sig 
även bra som stöd och avlastning för gravida. 
Mått: 20x220cm.
3546200 1250:-
Överdrag finns som tillbehör. 
Bomull/Finjersey 3551201 450:-
Hygienöverdrag 3552201 499:-

Multikudde Rhombo-Med
Multikudden kan formas och placeras under 
vaderna för att skapa en tryckfri hälvila. I sidoläge 
kan kudden placeras mellan benen för att skydda 
utsatta benutskott. Lämpar sig även bra som stöd 
och avlastning för gravida. Mått: 75x75cm.
3543077 995:-
Överdrag finns som tillbehör. 
Bomull/Finjersey 3551077 330:-
Hygienöverdrag 3552077 365:-

Venkudde Rhombo-Med
Venkudden är en mjuk men samtidigt stödjande 
dyna som lindrar trötta ömmande ben och 
ryggar. Placera  kudden under vaderna. Den 
snedställda skärningen ger ett skönt stöd mot 
låren och ovansidan formar sig till dina ben. 
Venkudden är utmärkt att använda i sängar som 
bara har huvudhöjning. Den förhindrar att du 
glider i sittande läge. Venkudden är fibertät och 
damm resistent för att kunna användas av aller-
giker. Lämpar sig bra som stöd och avlastning 
för gravida. Den behåller sin mjukhet och form 
även efter tvätt i 60°.
3544150 1150:-
Överdrag finns som tillbehör. 
Hygienöverdrag 3559050  475:-

Nackkudde Rhombo-Med
Vår populära nackkudde kan användas såväl 
 liggande som sittande och ger ett bra stöd om 
du till exempel är reumatiker eller har råkat ut 
för en Whiplash-skada. Kan enkelt tas med på 
resan. Kudden är resistent mot damm och läm-
par sig speciellt bra för allergiker. Överdrag säljs 
separat och det kan tvättas i 60°. Diameter 50 
cm.
3541387 750:-
Överdrag finns som tillbehör. 
Bomull/Finjersey 3551087 250:-
Hygienöverdrag 3552087 245:-

Kudde Rhombo-Med Rhombi
Liten och behändig. Liten rombiskt formad 
kudde som kan placeras under exempelvis 
ben, hand, höft eller skuldra för avlastning eller 
lägesförändring. Tack vare att den är så liten är 
den också lätt att ta med sig. 15x30cm.
3546900 110:-
Överdrag finns som tillbehör. 
Hygienöverdrag  3559901 75:-

Positioneringskudde Rhombo-Med
Rhombo-Med Positioneringskudde ger stöd i 
olika sidolägen. Ett stort stöd för olika positio-
neringar. Positioneringskudden kan användas 
för att ge ett stadigt stöd i olika sidolägen. Den 
fasta fyllningen formar sig efter kroppen och ger 
ett jämnt tryck. Kudden kan användas för att 
stödja rygg, ben och mage. 55x90 cm.
3542876 1090:-
Överdrag finns som tillbehör. 
Bomull / Finjersey 3551076 259:-
Hygienöverdrag 3552076 325:-

Stödkudde Rhombo-Med 
Ett utmärkt andningsstöd. Två stödkuddar kan 
bland annat användas i ryggliggande för att 
underlätta andningen. Stödkuddarna lyfter 
bröstkorgen mer än de mjukare Rhombo-Fill 
Universalkuddarna. Stödkuddarna kan också 
användas för att skydda användaren från hårda 
och kalla sänggrindar. Storlek 25x80 cm.
3540205 329:-
Överdrag finns som tillbehör
Bomull / Finjersey 3551005 145:-
Hygienöverdrag 3552005 155:-

Ryggstödskudde Rhombo-Med
Ryggstödskudden kan placeras direkt mot ryg-
gen alternativt under madrassen, för att bibe-
hålla ett sidoläge. Kudden kan också användas 
i ryggliggande för att skydda utsatta kroppsdelar 
från tryck mot sänggrindar. 55x90 cm 
3541937 1050:-

Rhombo-Fill Små rombiska 
polyuretanstavar med mycket 
hög elasticitet. 

Rhombo-Med Elastiska 
bolsterpärlor samt små rombiska 
polyuretanstavar med mycket hög 
elasticitet. 

Positioneringskuddar
Vila kroppen, mjukt och skönt
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Universalkudde Rhombo-Fill
En stor och en liten kudde med många använd-
ningsområden. Universalkuddarna kan använ-
das för positionering, tryckavlastning och som 
skydd mot fotgavel eller sänggrind. De finns i 
två storlekar. Den stora kudden ger ett mjukt 
stöd för ryggen i sidoläge och med sex kud-
dar får du ett mjukt tryckavlastande underlag i 
ryggläge. De smala kuddarna kan bland annat 
positioneras för att underlätta andning.
Storlek 25x80cm 3532805 399:-
Storlek 45x80cm 3532823 689:-
Överdrag Bomull / Finjersey
Storlek 25x80cm 3551105 139:-
Storlek 45x80cm 3551023 239:-
Hygienöverdrag
Storlek 25x80cm 3552105 189:-
Storlek 45x80cm 3559023 299:-

Sittring Rhombo-Fill, med eller utan 
sidokanter
För lokal smärtlindring och tryckavlastning. 
Sätesmuskulaturen får ofta ta emot en stor del 
av kroppstyngden, framför allt när du sitter. Vår 
sittring kan användas i såväl sittande, halvsit-
tande som liggande ställning. I samtliga fall 
verkar den mjuka ringen avlastande och gör att 
eventuella smärtor minskar. 
Sittring Rhombo-Fill finns med eller utan sido-
kanter, beroende på användarens vikt. För 
användare över 60 kg rekommenderas sitt-
ringen med sidokanter. Diameter utvändigt 50 
cm. Diameter invändigt 12 cm.
Sittring Rhombo-Fill, UTAN sidokanter,  
för användare under 60 kg
3531088 625:-
Sittring Rhombo-Fill, MED sidokanter,  
för användare över 60 kg
3531188 1150:-
Överdrag till sittring UTAN sidokanter 
Bomull / Finjersey 3551088 215:-
Hygienöverdrag 3552088 340:-
Överdrag till sittring MED sidokanter 
Bomull / Finjersey 3551188 270:-
Hygienöverdrag 3552188 325:-

Armramp Rhombi-Med
Rhombo-Med Armramp används för att stabili-
sera armen i högläge. Armrampen finns i kort 
eller långt utförande. Den ger en stabil under-
stödsyta att avlasta armen mot i plant rygglig-
gande. Den hjälper till att stabilisera armen vid 
t.ex. halvsidesförlamning eller vid behandling 
med dropp. Den kan också användas för att pla-
cera benet i högläge.
Storlek 35x20x12cm 3540707 349:-
Storlek 80x25x25cm 3540744 795:-
Överdrag Bomull/Finjersey
Storlek 35x20x12cm 3551007 179:-
Storlek 80x25x25cm 3551044 349:-
Överdrag Hygien
Storlek 35x20x12cm 3559007 210:-
Storlek 80x25x25cm 3559044 375:-

Sittkudde Rhombo-Fill
Skön avlastning. Sittkudden är lämplig för 
personer med sår eller sårrisk på korsbenet. 
Placerad under sätet kan användaren sitta 
eller halvsitta med en optimal tryckavlastning. 
Rhombo-Fill-stoppningen är dessutom skön 
och tryckfördelande för hela sätesregionen. 
Rhombo-Fill Sittkudde kan även användas i lig-
gande ställning, men måste då kompletteras 
med stöd under resten av kroppen. 60x75 cm.
3533132 710:-
Överdrag finns som tillbehör. 
Bomull / Finjersey  3551032 259:-
Hygienöverdrag 3552032 315:-

Hästskoring Rhombo-Fill
Rhombo-Fill Hästskoring ger bra lokal tryck-
avlastning och smärtlindring i sätesregionen. 
Hästskoringen ger en mjuk tryckavlastning och 
används med fördel av användare med smärta 
kring svanskotan. Den kan användas i avlas-
tande syfte vid framfall eller vid pungbråck. Den 
öppna ringen kan vridas, vändas och placeras 
mellan underlaget och användaren för att und-
vika punkttryck. Hästskoringen kan användas i 
sittande, halvsittande eller liggande ställning.
Kan förses med hygienöverdrag. Storlek: Öppen, 
diameter 40 cm.
3532586 450:-
Överdrag finns som tillbehör. 
Bomull/Finjersey 3551086 230:-
Hygienöverdrag 3552086 260:-

Underbensmanschett Rhombo-Fill
Skön avlastning för hälen. 
Underbensmanchetten ger tryckfri vila till hälen. 
Den ger både mjuk och säker fixering tack vare 
de stoppade fästflikarna med kardborreband.
3530328 679:-

Stödring Rhombo-Fill
Rhombo-Fill Stödring används i första hand av 
användare i behov av lokal avlastning vid hälar, 
anklar, knän, händer och öron. Ger en mjuk och 
smidig avlastning. Ringen är liten och smidig 
och dess fyllning av Rhombo-Fill ger en mjuk 
och följsam stödyta. Inspektera användarens 
hud regelbundet för att avgöra om stödringen 
uppfyller behandlingsmålet. Stödringen och 
skyddsöverdragen tål höga tvättemperaturer. 20 
cm i diameter.
3532484 269:-
Överdrag finns som tillbehör. 
Bomull/Finjersey 3551084 95:-
Hygienöverdrag 3559084 115:-

Kuddar och dynor kan användas i många olika 
situationer. Det första som de flesta av oss 
associerar till är komfort. Vår nattsömn är i allra 
högsta grad  beroende av våra huvudkuddar.  
Det är lätt att samma kudde används år efter 
år. En ny fräsch luftgenomsläpplig  huvudkudde 
kan  förbättra både  nattsömnen och komforten.

Kuddar kan även användas för att stödja ett 
skönt viloläge. Det kan vara i sängen eller i 
soffan. Alla våra positionerings kuddar är luft-
genomsläppliga och formar sig efter kroppen. 
Venkudden höjer under benen och fötterna 
samt ger ett skönt stöd för baksidan av låren. 
Kudden är precis lagom hög och formar sig 
 perfekt efter vaderna. 

INFORMATION OM – Kuddar och dynor
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Att förebygga kostar mindre än att läka. Trycksår är en 
av de största utgiftsposterna inom sjukvården. Arbetet 
med förebyggande åtgärder inom tryckavlastning är 
därför av hög prioritet för alla. Etac har ett stort sorti-
ment av sittdynor för olika individuella behov av tryck-
avlastning och sittställning som en användare kan ha. 
De ger dig stora möjligheter att förebygga trycksår.Star Galaxy – två kammare med unikt formade celler

Galaxy sittdyna har separata kammare för den främre och bakre delen. Den kombinerar 
välkänd luftcellsteknik med en patenterad celldesign som ger bästa stöd och stabilitet. 
Dessutom ger Galaxy total avlastning i regionen runt svanskotan. Star Galaxy har en ana-
tomisk form som ger stabilitet och underlättar en symmetrisk position. Formen ger också  
omedelbar nedsjukning och omslutning av sätet. I och med att Galaxy är uppdelad i två kam-
mare  
kan lufttrycket ställas in separat för den tryckkänsliga bakre regionen.

Sittdyna Star Galaxy 41 cm bredd
41 x 36 cm ESGXY1614-2F
41 x 41 cm ESGXY1616-2F
41 x 46 cm ESGXY1618-2F
Sittdyna Star Galaxy 46 cm bredd
46 x 41 cm ESGXY1816-2F
46 x 46 cm ESGXY1818-2F
46 x 51 cm ESGXY1820-2F
     4995:-

Star Stabil Air – en kammare. Den nya generationens luftcelldyna
Stabil Air kombinerar den väl etablerade luftcellstekniken med inbyggda skumplastcylindrar 
för extra trygghet och stabilitet. De mjuka skumplastcylindrarna låter luftcellerna anapassa 
sig till användarens kropp, men ger en extra stabilitet och trygghet om lufttrycket skulle 
sjunka. Den ökade stabiliteten underlättar även förflyttning till och från sittdynan. Stabil Air är 
en kammardyna med god stablitet som är enkel att använda.

En mjuk skumplastcylinder i varje luftcell. Alla luftceller är 7,5 cm höga. 
Cylindrarna ger en anatomisk form med högre cylindrar lateralt. 
Stabil Air är den nya generationens enkammardyna.

Inbyggda mjuka  skumplastcylindrar
Ökar stabiliteten och underlättar 
förflyttning till och från sittdynan. 
Om lufttrycket skulle sjunka, ger 
cylindrarna en extra trygghet.

Stabil Air  7.5 cm
44 x 39 cm ESSA31715-1
44 x 44 cm ESSA31717-1
44 x 49 cm ESSA31719-1
44 x 53 cm ESSA31721-1
       5250:-

Standard Air  5 cm 10 cm
44 x 39 cm ESSCS1715-1 ESSC1715-1
44 x 44 cm ESSCS1717-1 ESSC1717-1
44 x 49 cm ESSCS1719-1 ESSC1719-1
44 x 53 cm ESSCS1721-1 ESSC1721-1
                    4995:-

Star Standard Air – en kammare 
En enkammardyna med utmärkta tryckfördelningsegenskaper. Effektiv nedsjunkning och 
överlägsen omslutning. En enkammardyna har de bästa förutsättningarna för att omfördela 
trycket. Med höga celler blir nedsjunkningen och omslutningen som bäst, vilket också med-
för minsta möjliga deformering av vävnaden. Standard Air finns i två olika höjder, 5 och 10 
cm. Ju högre celler, desto bättre tryckfördelande egenskaper.

Perfekt omslutning
Låt personen sjunka 
ner i sittdynan. 
Omsluter perfekt använ-
darens säte.

Omfördelning av trycket
Utmärkta tryckförde-
lande egenskaper. Kan 
användas upp till och 
med sårkategori 4.

Två separata kammare
Lufttrycket under de känsliga 
sittbenknölarna justeras sepa-
rat från den främre delen som 
stödjer låren. 

Tillbehör, Pump sittdyna Star
Svart  handpump

ESHP  195:-

Fakta för alla Star sittdynor

Användarvikt 
Ingen maxvikt men dynans storlek måste 
anpassas till användarens storlek.

Dynmaterial
Latexfri guldfärgad neopren av hög kvalitet. 
Följsam och brandsäker.
Star Stabil Air: Inbyggda skumrör i 
 polyuretanskum.

Överdrag
Ovandel och sidor: 83 % ripstop-nylon 
(icke-absorberande material som underlät-
tar  avdunstning) 17 % lycra. 
Bottendel: vävt polyestertyg klätt med 
polyvinyl (antimikrobiell behandling som 
hämmar lukt som orsakas av bakterier och 
mögel). Brandsäker.

Hygienöverdrag
Ovandel och sidor: 78 % nylon 22 % span-

dex klätt med en polyuretanfilm. 
Bottendel: Vävt polyestertyg klätt med 
polyvinyl (se standard överdrag).

Rengöring  
Dyna och överdrag: Handtvätt alternativt 
maskin max. 60C°.För mer information, se 
rekond. information.

Tryckavlastning med sittdynor från Star
Olika sittdynor för optimal tryckavlastning 
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Ihopvikbar lyft Molift Smart 150
Lyftsele Molift RgoSling

Mobil lyft

Lyftsele Molift RgoSling MediumBack, polstrad
XS       1720110 1390:-
S         1720120 1420:-
M        1720130 1450:-
L         1720140 1490:-
XL       1720150 1550:-

Lyftsele Molift RgoSling MediumBack 
polstrad
Utformad för att fördela vikt och tryck så jämt 
som möjligt för att ge maximal komfort med 
polstring i benstöd och rygg. Glidfunktionen 
på de övre lyftbanden balanserar vikten i varje 
skede av lyftet. Den anatomiska designen följer 
ryggens form, vikten fördelas och balans uppnås 
under hela lyftrörelsen. Lyftselarna passar både 
för 2-punkts och 4-punkts lyftbygel. RgoSling 
MediumBack är lämplig att använda vid förflytt-
ning från sittande till sittande. Användaren bör 
ha god stabilitet av huvud. Lyftselen stödjer hela 
ryggen, bäcken och höfter.

Molift Smart 150 är konstruerad för att enkelt kunna 
 transporteras dit lyft- och förflyttningsbehovet finns.

Lyftsele
Fördelar vikt och tryck
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Molift Smart 150 hopvikbar lyft
Molift Smart 150 är konstruerad för att enkelt 
kunna rullas eller transporteras dit lyft- och 
 förflyttningsbehovet finns. Molift Smart 150 
fälls enkelt ihop till en del utan verktyg till en 
del och den görs lika lätt klar för användning. 

Eftersom Molift Smart 150 tar liten plats och 
lätt kan stuvas undan är den perfekt för allt 
från  hemmet till sjukhus och institutioner. Den 
är också idealisk för användning på resa och 
i  hemvården. Hopfälld rullas Molift Smart 150 
som en vanlig väska på hjul. Vid transport kan 
den också delas i två delar för att ytterligare 
minska vikten – allt utan användning av verktyg. 
Den tyngsta delen väger bara 13 kg och lyften 
har inga lösa delar.

Enkel att använda. 
Stor lyfthöjd gör att Molift Smart 150 enkelt 
lyfter från golvet. Molifts 4-punkts lyftbygel i 
kombination med Molift Easy lyftsele ger behag-
lig och rätt placering från liggande till sittande 
och tvärtom. Molift Smart 150 har elektrisk och 
manuell nödsänkning och nödstopp.

Fakta: Material: Aluminium och stål. Service 
tool: Ingår. Vikt Totalt: 26 kg. Vikt Per del: 13 kg. 
Höjd: 132 cm. Längd: 116 cm. Hjulunderredets 
bredd. 66 cm utvändigt med stängda ben. 92 
cm invändigt med öppna ben. Hjulunderredets 
höjd: 11 cm. Mått hopfälld: 116 x 47,5 x 35,5 
cm. Lyftområde: 27–168 cm (141 cm). Batteri: 
NiMH 14,4 V – 2,6 Ah. Laddningstid batteri: Ca 
3 timmar. Lyft hastighet: 6 cm / sek. Antal lyft: 
Ca 40 lyft med 75 kg i 50 cm. Max användar-
vikt: 150 kg. Rengöring: Använd pH-neutralt ren-
göringsmedel. Om desinfektion krävs, använd 
isopropylalkohol. Använd inte slipande eller 
frätande ämnen för rengöring.
M10152 19950:-

Molift Smart 150 har tilldelats  
“Märket för God Design”, en utmärkelse  
från Norska designrådet.

Tillbehör,  
transportväska, mjuk
När Molift Smart 150 
 ihopvikt packas den enkelt 
och snabbt i den mjuka 
resväska. Väskan skyddar 
och gör det lätt att trans-
portera lyften, batteri, lad-
dare och sele under resan.
3049177 3995:-

Tillbehör, 
 transportväska, hård
En praktisk resväska i 
hårdplats som lämpar 
sig väl för flygtransport. 
Vikt 13 kg.
0990200 4875:-

Obs, endast väska, lyften ingår ej.

Mobil lyft
Ihopvikbar lyft
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Bäst-
säljare

Griptång Aktiv  
med underarmsstöd och 

krok
Griptången är utformad med en 
handtagsvinkel och ett ställbart 
underarmsstöd som gör den lätt att 
använda för användare med begrän-
sad lyftförmåga och handfunktion. 
Längd: 60 cm,  
165 g, 80505005 499:-

Griptång Aktiv
Våra lätta griptänger finns i flera varianter och 
storlekar för att passa olika behov. De har en 
magnet i handtaget för att kunna plocka upp små 
saker i metall. Du kan snabbt och enkelt vrida 
gripklon från horisontellt till vertikalt läge. På så 
sätt kan du alltid använda tången utan att du 
behöver vrida på armen. De gummi klädda grip-
klorna öppnar stort, men klarar även av att plocka 
upp minsta lilla sak. Griptången finns i flera läng-
der. Greppet är utformat så att även en svag hand 
klarar av att använda tången. Material: Handtag, 
tangent och gripklo: Polykarbonat/ ABS, Klofäste: 
Polyamid. Rör: Aluminium. Ergonomidesign.

Griptång Aktiv, lång
Längd: 70 cm, 155 g,                   
80505003 290:-

Griptång Aktiv, kort
Längd: 45 cm, 26 g 
80505004 250:-

Griptång Aktiv med 
krok

Passar bra vid exempelvis 
av- eller påklädning. Med hjälp 

av gripklons krokar kan du enkelt 
dra upp eller ner klädesplaggen. 

Längd: 45 cm, 125 g, 
80505006 290:-

Gripredskap & 
Skrivredskap
Griptänger  
Gripvänlig penna
Univred

På- och avklädningshjälp
Strumppådragare 

Griptänger
När armarna inte räcker till
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Bäst-
säljare

Penna Contour 
Vår ergonomiskt utformade penna  underlättar  skrivandet. Tack vare att den 
innehåller  lättflytande bläck behöver du inte trycka den hårt mot pappret för 
att kunna skriva. Den sköna formen gör att den ligger stadigt  mellan tumme 
och pekfinger utan att belasta fingrarna. 71 g, ABS.
80701001 155:- 

Socky Strumppådragare
När du ska ta på dig strumpor har vi tre strumppådragare som gör det lite enklare. Två av modellerna 
kan  användas både till korta och långa strumpor. Den längre  modellen har en plastskiva med hand-
tag vilket gör det enkelt att dra upp strumpan med ett enhandsgrepp. Den tredje strumppådragaren 
är utformad för stödstrumpor. Den har rejäla draghandtag för att kunna dra upp stöd strumpan över 
vrist och vad. Gemensamt för alla modeller är att det är viktigt att strumpan träs på helt och hållet så 
att  tådelen är uppdragen till spetsen på nylontyget.

Strumppådragare Socky, lång Strumppådragare Socky för stöd- och 
 kompressionsstrumpor

Strumppådragare  
Socky, kort
Längd: 40 cm, 94 g,  
Tyg: Polyamid,  
Plastdetaljer:  
Polypropen.
80601002-2  199:-

Strumppådragare  
Socky för stöd- och kom-
pressionsstrumpor
Längd: 100 cm, 90 g, Tyg: 
Polyamid.
80601003-2 349:-

Strumppådragare  
Socky, lång
Längd: 60 cm, 146 g,  
Tyg: Polyamid,  
Plastdetaljer: Polypropen.
80601001-2 349:-

Knappknäppare 
Butler
Att knäppa en skjorta 
eller blus kräver en 
viss fingerfärdig-
het. Om knapparna 
börjar bli bångstyriga 
rekommenderar vi 
våra knappknäppare. 
Dessa finns i två 
utföranden med olika 
grepp. Den kulformade 
knappknäpparen kan 
även användas för att 
dra upp blixtlås. 

Butler med  kulgrep
13 cm, 25 g, Handtag: Polystyren, Skänklar: 
Epoxilackerad metall.
80602001 150:-

Butler, med skaftgrepp
22 cm, 18 g, Handtag:  
Polystyren, Skänklar: förzinkad tråd.
80602004 80:-

Univred Uni 
Vredet har små 
sexkantiga  piggar 
som griper runt det 
som ska vridas t 
ex spisreglage, lås-
vred  och nycklar. 
Piggarna har en 
stor greppyta med 
god  gripförmåga och 

 passar de allra flesta 
vred och reglage. Det 

bekväma hand taget gör 
att du kan greppa med en eller två händer  samtidigt 
som handleden hålls rak. 87 g, Handtag: ABS, 
Piggar: Polyamid. Ergonomidesign.
80503003 150:-

Strumppådragare Socky, kort

På- och avklädningshjälp
Knäpp knepiga knappar

Strumppådragare
Hjälp med att få upp strumporna
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Sittskal R82 Scallop

Tumble Form Feeder Seat®  
med  golvsits
Feader Seat består av en sits och en sitt-
bas som håller sitsen i ett stabilt läge. 
Sitsen kan justeras från ett aktivt  till 
ett lätt bakåtlutat läge och är avsedd att 
användas på golvet. Se till att barnet sitter 
med bålen intill ryggstödet och fäst bäl-
tena ordentligt. Stabil bål är avgörande för 
att barnet ska kunna vara aktivt. Feeder 
Seat finns i tre storlekar, angivet som 
maximal användarlängd. Modellerna Small 
och Medium har bendelare för att öka 
bäckenstabiliteten. H-selar ingår i alla tre 
modellerna.
Small, stl 1, Användarlängd 91 cm  
HC4542BR 5360:-
Medium, stl 2, Användarlängd 122 cm  
HC4542AB 6050:-
Large, stl 3, Användarlängd 150 cm  
HC4542DB   6990:-

Sensomotoriska hjälpmedel
Tumble Form erbjuder produkter av mycket 
hög kvalitet. De är enkla att hantera och 
kan användas både för vila och aktivitet 
på dagis, i skolan och hemma. Sitsarna är 
mjuka och har släta ytor utan sömmar vil-
ket ger en god komfort och minskar risken 
för tryckpunkter.

Tumble Form sitsarna fungerar exempelvis 
mycket bra för barn som har cerebral pares, 
med nedsatt sittbalans och huvudkontroll. 
Sitsvinkel kan enkelt regleras och H-selen 
hjälper till att stabilisera kroppen.

Tumble Form har glada färger som tilltalar 
barn. Ytan är ogenomtränglig, absorberar 
inte lukt och behandlad för att motverka 
tillväxt av bakterier och svamp. Produkterna 
kan inte användas i vatten, eftersom de har 
en luftventil för tryckutjämning. De rengörs 
med vanliga rengöringsmedel. 

Hjälpmedel 
för barn
Tumble form
Sittskal R82 Scallop 
Badstol R82 Manatee
Sulky R82 Stingray

Sensomotoriska hjälpmedel
För barn med speciella behov
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Tumble Forms Bord till Feeder Seat®
Bord golvsits Tumble Forms kan användas för 
lek och inlärning. Ger möjlighet till underarms-
stöd så att kropps- och huvudkontroll stabilise-
ras. Bordshöjden kan justeras från 36-51 cm. 
Passar till Tumble Forms Feeder Seat storlek 
small, medium och large.
HC2795T 9990:-

Sittskal R82 Scallop
Vi känner alla den sköna känslan av att vara tillsammans med vänner och 
familj, oavsett om det är vid matbordet eller i skolan. Dessvärre kan det vara 
svårt att hitta sittplats till ett barn med speciella behov. Här kommer Scallop in 
i bilden.  Det är en unik och kul sits, som fokuserar på tre faktorer: Enkelhet, 
Bärbarhet och Allsidighet. Den är en bra lösning för de som har behov av extra 
stöd när de sitter på golvet eller på en stol. Sitsen är lätt och smart och gör det 
möjligt för användaren att delta i vardagliga aktiviteter tillsammans med hela 
familjen. Scallop kan användas till olika åldersgrupper och till ett brett område 
av aktiviteter. 

Scallop finns i fyra storlekar, 
två utföranden och två färger, 
som kan vändas.
Se måttabell nedan.

Polstringsdyna till Feeder Seat
Polstringsdynan är tillverkad av ett mjukt material som andas vilket 
ökar sittkomforten när det är varmt och fuktigt. Velcrostängningen 
gör att den lätt att sätta på och ta av. Polstringsdynan finns till alla 
tre storlekar. Tål maskintvätt och  torktumling. 
Small, stl 1   HC2785S   1190:-
Medium, stl 2  HC2785M   1390:-
Large, stl 3   HC2785L   1490:-

Tumble Form Feeder Seat® med mobil golvsits
Mobil version av Tumble Forms Feeder Seat som gör det lätt att flytta runt barnet utan tunga lyft. Stativet till Tumble 
Forms Golvsits Mobil har hjul som gör det enkelt att flytta ett barn som sitter på rätt sätt till en annan plats utan att byta 
ställning eller flytta sitsen till ett annat stativ. En annan fördel är att barnet självt (med rätt förutsättningar) kan förflytta 
sig. Mobilitetsfunktionen främjar kroppsmedvetenheten i förhållande till riktning och omgivning. Finns i två storlekar. 
angivet som maximal användarlängd. H-selar ingår.
Medium stl 1, Användarlängd 122 cm   HC4444M   7990:-
Large stl 2, Användarlängd 150 cm  HC4542M  9620:-

Användarens mått Storlek 1  Storlek 2  Storlek 3  Storlek 4
Höftbredd  15-21 cm 21-24 cm 24-27 cm 27-38 cm
Rygghöjd  33-38 cm  38-42 cm  42-47 cm  47+ cm
Max användarvikt/ 
belastning  15 kg  22 kg  29 kg  70 kg

Sittskal R82 Scallop
stl 1, röd/blå inkl 3-punktsbälte 31991051-1CR21F  2250:-
stl 1, grå/grön inkl 3-punktsbälte 31991051-1CR43F  2250:-
stl 2, röd/blå inkl 3-punktsbälte 31991051-2CR21F  2375:-
stl 2, grå/grön inkl 3-punktsbälte 31991051-2CR43F  2375:-
stl 3, röd/blå inkl höftbälte 31991051-3R21F  2625:-
stl 3, grå/grön inkl höftbälte 31991051-3R43F  2625:-
stl 4, röd/blå inkl höftbälte 31991051-4R21F  2750:-
stl 4, grå/grön inkl höftbälte 31991051-4R43F  2750:-

Sittskal Scallop grå/grön  
inkl 3-punktsbälte 

Sittskal Scallop röd/blå  
inkl höftbälte

Sensomotoriska hjälpmedel
För barn med speciella behov

Kundservice telefon 0371–58 73 50    |   www.etacbutiken.se  Hjälpmedel för barn   |   47



Manatee  
badstol för barn
En badstol som gör det möjligt för barnet att både 
sitta upp och ligga ned under badet. Manatee passar 
för lätt funktionshindrade och multihandikappade 
barn. Höjdjusteringen från 13-43 cm från golvet 
samt sitsdjupet på upp till 7 cm gör att stolen kan 
anpassas i takt med att barnet växer. Konstruktionen 
säkerställer en  korrekt sittställning för barnet. Den 
är ihopfällbar och har låg vikt vilket gör den enkel att 
hantera.
Chassi: Aluminium och formstöpt plast, halk säkert 
gummi, hopfällbar. Sits: Justerbar i djup, höjd och 
vinkel. Ryggstöd: Justerbar i vinkel. Underbenstöd: 
Justerbar i vinkel. Huvud-/ sidostöd: Justerbart 
avstånd mellan kilar, placeras på önskad höjd på 
ryggstödet. Höftsele: Med snäpplås, justerbart i 
längd. Klädsel: Nät, polyester, tvättbart i 50°. Färg: 
Silver chassi med blå klädsel.

Manatee
Stl. 0 31882005 
Stl. 1 31882015
Stl. 2 31882025 
 7990:- 

Underrede med hjul, 
 tillbehör
Manatee badstol kan enkelt 
 placeras på ett underrede för 
att ge både vårdaren och barnet 
en härlig upplevelse i badet. 
Underredet kan enkelt ställas 
in i tre fasta höjder och har fyra 
låsbara hjul. Underredet finns i 
en storlek och kan fällas ihop för 
förvaring. 
31882100 9690:-

A

G

B

C

D

E

Tillbehör  
till Manatee

Bröstbäle (1)   
31883025 900:-

Bendelare med sele (2)    
31883045 1225:-

Bensele (3)    
31883055 690:-

(1)

(2) (3)

Mått och vikt Manatee Stl 0 Stl 1 Stl 2 
Sittbredd (A): 33 cm 33 cm 33 cm
Sittdjup (B): 22–25 cm 30–37 cm 39–46 c m
Ryggstödshöjd (C): 43 cm 43 cm 58 cm
Längd, underbenstöd (D): 28 cm 28 cm 35 cm
Sitthöjd (E): 14–43 cm 14–43 cm 14–43 cm
Total bredd (G): 42 cm 42 cm 42 cm
Längd, hopfälld: 103–110 cm 110–117 cm 136–143 cm
Vikt: 5,5 kg 5,5 kg 6 kg
Max användarvikt: 50 kg 50 kg 75 kg

Badstol för barn
Sitt eller ligg i badet
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Beställningsformulär Smarta produkter från Etacbutiken 2020
Är Du intresserad av ett nyhetsbrev via e-post?  
Gå in på www.etacbutiken.se och registrera dig.  
Du kan även beställa dina varor direkt på vår hemsida: www.etacbutiken.se

Vill du ha mer information?
• Beställning via mail: etacbutiken@etac.se
• Telefonbeställning, leveranser, returer mm: Kundservice 0371–58 73 50
• Produkt- och funktionsfrågor: Vår mailservice ” Fråga Maria” på www.etacbutiken.se
För dig som inte har tillgång till Internet, kontakta Kundservice 0371–58 73 50

Jag vill beställa följande produkter:

Artikelnummer Produktnamn Antal Storlek Pris/styck Totalpris

Summa att betala

Leveransadress

Namn * ......................................................................................................................................................................................................................

Personnummer 10 siffror * ......................................................................................................................................................................................

Adress * .....................................................................................................................................................................................................................

Postnummer * ...........................................................................................................................................................................................................

Ort * ...........................................................................................................................................................................................................................

E-post  ........................................................................................................................................................................................................................

Telefonnummer * .............................................................................. Mobilnummer* ...........................................................................................

Organisationstillhörighet ** ..........................................  Medlemsnummer ** ......................................................................................................

Fakturaadress om annan än leveransadress  ...............................................................................................................................................................

Postadress  ........................................................................................................................................................................................................................

Företag ...............................................................................................................................................................................................................................

Faktureringsavgift = 45 kronor. Vid betalning mot faktura sker en kreditupplysning innan beställningen fullgörs. Efter fullgjord kreditupplysning  
så skickas en avisering om detta per post. Frakt tillkommer på alla försändelser. 
Fält som markerats med en * är obligatoriska. Mobilnummer används för SMS avisering vid leverans. ** Gäller för dig som är medlem i en 
 intresseorganisation som har samarbetsavtal med Etac. För mer information angående dina förmåner  kontakta din organisation.



Tejpa här

Plats 
för porto

Etac Sverige AB 
Box 203 
334 24 Anderstorp

Vik ihop här

“Smarta produkter från Etacbutiken 2020”



BESTÄLLNING 
Beställa kan du enkelt göra via telefon, e-post, 
per post, fax eller direkt på vår webbutik. Efter 
att köpet genomförts så får du en bekräftelse 
på den gjorda beställningen. Du får också infor-
mation om artikeln inte finns i lager vilket med-
för en något längre leveranstid än den ordinarie 
leveranstiden. Vi expedierar endast försändelser 
inom Sverige.

Telefonbeställning: 0371–58 73 50  
E-post: etacbutiken@etac.se  
Postadress: Etac Sverige AB  
Box 203, 334 24 Anderstorp 
Fax: 0371-587390, 
Webbutiken: www.etacbutiken.se

PRISER
Priserna inkluderar moms med 25%. Vi reser-
verar oss för eventuella prishöjningar som 
kan vara ett resultat av förändringar som står 
utanför vår kontroll, t ex momshöjningar, råvaru-
prisändringar, valutaförändringar och liknande 
omständigheter.

BETALNING
Du kan välja att betala via faktura eller kort 
(Visa eller Mastercard). Väljer du att beställa 
varorna via webbutiken och betala med kort så 
slipper du faktureringsavgiften på 45 kr. Frakt 
tillkommer. Fakturan eller ett kvitto på köpet 
om du betalt via kort bifogas försändelsen. 
Betalning via faktura av de beställda varorna 
skall vara Etac tillhanda inom 30 dagar. Vid 
betalning mot faktura sker en kreditupplysning 
innan beställningen fullgörs. Efter fullgjord kre-
ditupplysning så skickas en avisering om detta 
per post.

LEVERANSTID 
I normala fall levereras beställningen inom 5 
arbetsdagar. Vid längre helger som påsk, jul och 
nyår samt vid beställning av artiklar som skall 
produceras efter gjord beställning eller levereras 
via någon av våra samarbetspartners kan leve-
ranstiden vara något längre. Skulle någon vara 
mot förmodan bli restnoterad eller bli försenad 
av någon annan anledning så kontaktar vi dig 
och meddelar detta.

PERSONUPPGIFTER 
GDPR (General Data Protection Regulation) är 
en ny dataskyddslag som gäller inom EU från 25 
maj 2018. GDPR ersätter den svenska person-
uppgiftslagen (PuL). Vi behandlar dina person-
uppgifter i första hand för att fullfölja våra åta-
ganden. Vår utgångspunkt är att inte behandla 
fler personuppgifter än vad som behövs för 

ändamålet och vi strävar alltid efter att använda 
de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi kan behöva dina personuppgifter för att 
uppfylla lagar samt utföra kund- och marknads-
analyser. Vi behöver också dina personuppgifter 
för att ge dig bra service exempelvis vad gäller 
marknadsföring, uppföljning och information. 
Du har rätt att neka att vi använder personupp-
gifter för direktmarknadsföring. När vi samlar 
in personuppgifter om dig för första gången får 
du mer information om detta och hur du kan 
avsäga dig det.
Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till 
tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla 
våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi 
lämnar ut personuppgifter till tredje part upprät-
tar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbi-
trädesavtal och sekretessavtal som säkerställer 
att personuppgifterna behandlas på ett betryg-
gande sätt.

På Datainspektionens sida hittar du fördjupad 
information om vad de nya reglerna innebär. 

Frakt & Returer 
FRAKT
Vi skickar försändelserna som antingen brev 
eller paket beroende på vikt och volym. Paket 
skickas normalt till det DHL-utlämningsställe 
som är närmast din angivna leveransadress. 
För större paket (över 20 kg och skrymmande) 
så levereras försändelsen direkt hem till dig. 
Du kan även välja detta leveransalternativ som 
tillval.

Våra fraktavgifter är för närvarande: 35 kr för 
försändelser som klassas som brev, 75 kr för 
paket upp till 6 kg, 99 kr för paket upp till 16 kg 
och 119 kr för paket upp till 20 kg. Paket över 
20 kg samt skrymmande försändelser kostar 
250 kr. Hemleverans kan alltid väljas till en 
kostnad av 250 kr.

Om du vill ha en avisering hemskickat till dig 
i brevlådan istället för sms-avisering eller till din 
epostadress så tillkommer en kostnad på 10 kr 
som inkluderas i fraktavgiften.

Om du skulle få förhinder att hämta ut 
paketet så kontakta omedelbart Kundservice. 
Outlösta paket debiteras med en avgift baserad 
på de faktiska extrakostnader som vi får för 
frakter och hantering.

RETURER OCH REKLAMATIONER 
Vårt mål är att du ska känna dig nöjd med det 
du köper av oss. Vi utvärderar alla produkter 
som vi planerar att ta in i sortimentet och 
endast de som lever upp till vår högt ställda 
krav väljer vi att ta in. Naturligtvis kan det ändå 
hända att du ångrar ditt köp av någon anled-
ning, att någon produkt inte lever upp till dina 
förväntningar eller att någon produkt inte fung-
erar som den ska. Då ska du skicka den i retur 
till oss.

Oöppnade förpackningar bytes inom 14 
dagar. Alla produkter kommer förpackade. Så 
länge du inte öppnat förpackningen, så är för-
packningen oöppnad. Returnera försändelsen 
med förvald transportör genom att använda 
returfraktsedeln som bipackats försändelsen. 
Du står för returfrakten och transportrisken. 
Ångerrätten gäller oanvänd, oöppnad och oska-
dad vara. Vissa produkter som t ex hygienartik-
lar anses vara förbrukade vid bruten förpack-
ning och omfattas därför inte av ångerrätten. 
Öppnade förpackningar där det visar sig att 
produkten är skadad eller har något annat fel, 
bytes.

Om returfraktsedeln har förkommit så ber 
vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon-
nummer 0371–58 73 50. De skickar då en ny 
returfraktsedel till dig. Innan du returnerar en 
produkt som har ett varuvärde under 150 kr så 
ber vi dig att kontakta vår Kundservice.
Vår returadress är: 
Etac Sverige AB/ Etacbutiken, 
Oljevägen 3, 334 32 Anderstorp.

Så här gör du om du vill returnera en vara till 
oss: 
Fyll i returblanketten som är bifogad i försän-
delsen. Viktigt att du kontrollerar att dina kund-
uppgifter är korrekta samt fyller i all efterfrågad 
information. Uppge även orsaken till varför du 
returnerar varan. Lägg med den ifyllda retur-
blanketten i försändelsen. Skicka tillbaka varan 
i sin originalförpackning. Sätt sedan på retur-
fraktsedeln på försändelsen innan du skickar 
tillbaka den till oss. Lämna sedan in returpa-
ketet där du hämtade det. Returfrakt regleras i 
efterhand i samband med övrig återbetalning.

KONTAKT 
För alla typer av frågor kontakta Kundservice på 
telefon: 0371–58 73 50 eller via epost: etacbu-
tiken@etac.se.
Kundservice öppettider: 
Måndag 09:15–16:00. Tisdag–fredag 08:00–
16:00. Lunchstängt 12:00–13:00

ÖVRIGT
Vi följer Konsumentköplagens bestämmelser. 
Vi kommer att polisanmäla bedrägerier samt 
försök till sådana. Vi förbehåller oss rätten att 
häva ditt köp eller neka din beställning om vi 
har skäl att misstänka att det är ett försök till 
bedrägeri.

Vi reserverar oss för slutförsäljning eller på 
grund av att leverantör upphör med varan, samt 
eventuella tryck- och skrivfel i katalogen och på 
webben. Eftertryck, kopiering mm av katalogens 
innehåll är förbjudet.

För mer information angående dina  förmåner 
som medlem kontakta din  organisation/före-
tag. 

DHR – Förbundet för ett 
 samhälle utan rörelsehinder
Neuroförbundet

Reumatikerförbundet
RTP – Personskadeförbundet
SPF – Sveriges Pensionärsförbund 

Frösunda
Attendo

Etac har samarbetsavtal med följande  
intresseorganisationer och företag: 

Köpinformation 

Nyhetsbrev och kampanjer
På www.etacbutiken.se finns hela vårt  sortiment, mer information, fler nyheter och aktuella  kampanjerbjudanden.  
Där kan du även registrera dig för att  prenumerera på vårt  nyhetsbrev som skickas ut ungefär en gång per månad. 
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”Vi vill ge människor möjlighet att påverka sin egen tillvaro och skapa  
en egen vardag på sina egna villkor – oavsett fysiska förutsättningar”

Besök gärna vår webbutik. Här hittar du hela vårt  sortiment, mer 
 information, nyheter,  kampanjer, tips och råd. etacbutiken.se

Alltid öppet – Alltid nära dig!  

Vill du ha mer information?
• Beställning via mail: etacbutiken@etac.se
• Telefonbeställning, leveranser, returer mm:  Kundservice 0371–58 73 50 
Öppettider:  
Måndag 09:15–16:00, tisdag–fredag  08:00–16:00, lunchstängt 12:00–13:00
För dig som inte har tillgång till Internet, kontakta Kundservice
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