
ACT Medical erbjuder hjälpmedel och välfärdsteknik till 
individen och vård- och omsorgsverksamhet för att ge 
förutsättningar till livskvalitet, arbetsmiljö och hållbarhet. 

ACT Medical AB    Kontakt: Martin Berg    Organisationsnummer: 559163-2855  
Flitiga Lisas Väg 14   E-post info@actmedical.se   Bankgiro: 525-8850  
SE- 722 46 Västerås.          Tel. +46 (0)733 22 33 82              Godkänd för F-skatt  
  

Produktöversikt inom behovsområden Mobilitet, Hygien, Matmiljö och Sömn.   
  
1. KEBES Stollyft  
Ett hjälpmedel som avlastar personal från det tunga och slitsamma arbetsmoment att skjuta och dra i stolar vid 
bordsplacering i samband med måltid eller annan bordsaktivitet. Den som blir assisterad får en trygg och behaglig 
hjälp utan knyck eller ryck. Kebes stollyft lyfter stolen för att placera kunden vid bord eller kortare stolförflyttning. 
Mer information: www.kebes.se direktlänk till video och broschyr- Kebes Stollyft. 
  

  
  
2. SitnStand  
Ett hjälpmedel för personer som har svårt att resa sig från sittande till stående. Ger frihet till användaren att själv 
resa sig, när och var de vill, för att tex. kunna bo kvar hemma längre.  Den är portabel och batteridriven för att 
enkelt användas i olika möbler hemma eller transporteras i bärväska för att ta med på resa och besök utanför 
hemmet. Avlastar anhöriga och omsorgspersonal från det svåra och tunga momentet att hjälpa någon att resa sig. 
Kan användas i hemtjänst och service och omsorgsboenden. Mer information: http://www.sitnstand.se/ direktlänk 
till video och broschyr- SitnStand 
  

   
  

https://actmedical.se/produkter/kebes-stollyft/
https://youtu.be/SL--91G70lw
https://actmedical.se/app/uploads/2020/10/ACT-Medical_broschyr-Kebes_stollyft_ver-B_ver2.pdf
http://www.sitnstand.se/
https://youtu.be/ixc6IckKDcM
https://actmedical.se/app/uploads/2021/08/SitnStand-e-Broschyr.pdf
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3. Somnox  
Ett hjälpmedel för att lugna vid stress, ångest och oro eller underlättar insomning och förbättrar sömn vid 
sömnproblem. Den bönformade kudden simulerar andningsrörelse som den med hjälp av sensorer anpassar takten 
till användaren. Genom att sakta användarens snabba och ytliga andningen blir personen lugn och kommer till ro. 
Inbyggd högtalare som kan spela meditativa ljud eller musik för att förstärka den lugnande effekten att komma till 
ro och bli lugn. Mer information: www.somnox.se direktlänk video  
  

    
  
  
4. Joyvest  
Ett hjälpmedel som genom musikminnen och glädjerörelse stimulerar personer med demenssjukdom till aktivitet. 
Joyvest spelar musik då sensorenda känner av rörelse vilket stimulerar till aktivitet.  
Mer information: www.actmedical.se/produkter/joyvest/ direktlänk video  
  

  
  
5. Digitala terapidjur  
Digitalt terapidjur (hund och katt) som med ljud och rörelse och sensorer som känner av beröring interagerar den 
med användaren. Ger sällskap, stimulerar till både aktivitet och avkoppling. Mer information: 
https://actmedical.se/ 
  

   
  

http://www.somnox.se/
https://youtu.be/MMpDM3U2MCw
https://actmedical.se/produkter/joyvest/
https://youtu.be/jndsJG4Bhw8
https://actmedical.se/
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6. Tek RMD  
En Mobilitetsplattform för att med elrullstol kunna vara mobilt stående. Ger användaren frihet att nå och kunna 
utföra saker som kräver stående. Användaren kommer i och ur enheten själv och kan självständigt klara 
toalettbesök och andra moment som tidigare kräver assistans. För mer information: http://www.tekrmd.se/ 
  

   
7. Hygienassistent Poseidon och Freja  
En intelligent duschlösning som hjälper funktionsnedsatta människor att själva ta hand om sin personliga hygien för  
ökad självständighet och integritet samt avlastar personal från slitsamma arbetsmoment.   
Poseidon är designad för användning i vård- och omsorgsverksamhet och Freja för hemmamiljö.   
För mer information: https://actmedical.se/produkter/poseidon-och-freja/ direktlänk video 
  
Poseidon      Freja  

      
  
  
Kontakta ACT Medical för mer information, diskussion eller boka ett besök på plats eller digitalt.   
  
Web: http://www.actmedical.se/ 

E-post: info@actmedical.se 
Tel: +46 733 22 33 82  
  
Med vänlig hälsning  
Martin Berg, VD ACT Medical AB  
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