Marknadsmeddelande, 25 maj 2018

Ny film: Äthjälpmedlet Bestic gjorde vardagen
lättare för Teddy
I samarbete med Myndigheten för Delaktighet och Teddy Nordgren visar Camanio värdet
av innovativ välfärdsteknik i en unik och personlig berättelse. När Teddys sjukdom gjorde
att han fick svårt att använda armar och händer var det mycket i livet som förändrades.
Idag kan han inte längre ägna sig åt att snickra eller idrotta, och han behöver stöd att klara
vardagen. Efter att Teddy började använda Camanio Cares äthjälpmedel Bestic® fick
måltiden en helt ny betydelse!

Att kunna äta på egen hand är viktigt för
ett självständigt liv. Men för alla är det
inte möjligt, något som dagligen skapar
svårigheter i många människors vardag.
Alltifrån nedsatt aptit och tugg- och
sväljsvårgheter, till möjligheten att
använda armar och händer gör att
människors förmåga att äta själva
krymper.

”Saknar den när jag inte har den med
mig”

Bild: Teddy Nordgren i filmen om Bestic.

Teddy Nordgren har en sjukdom som innebär svårigheter att använda armar och händer. När
sjukdomen kom fick livet en ny vändning. Förutom att inte kunna fortsätta med snickeriet och
idrotten fick även måltiden en ny betydelse. Istället för att delta i samtalet runt bordet tvingades han
fokusera på att få upp maten till munnen. Efter att Teddy började använda äthjälpmedelet Bestic, en
robotarm med en sked som styrs via en knapp, så blev vardagen betydligt lättare.
- Efter att jag fått den hjälpen så använder jag den så ofta jag kan, och jag saknar den när jag inte har
den med mig. Det är härligt att bara kunna slappna av och inte behöva tänka på att man ska få upp
skeden till munnen, säger Teddy.
Klicka här för att se filmen om Teddy!

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget

erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom
BikeAround™, Bestic® och Giraff™.
Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja
människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg.
Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina,
Australien och i ett 10-tal europeiska länder.
Läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Vi finns på sociala medier!

Klicka på ikonerna för att komma direkt till respektive kanal.
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