
Välkommen till 

ActiLegs

företagspresentation!

Här berättar vi litet om bakgrunden till 

ActiLeg, några vanliga vårdsvårigheter

som vi har sett, hur vi försöker minska

dessa och öka äldres livskvalitet!
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ActiLeg AB

◼ ActiLeg AB är ett svenskt företag baserat i Haninge 

kommun, Stockholms län, Sverige

◼ Företaget är grundat kring produkten ActiLeg, 

uppfunnen av Sten Bodin

◼ ActiLeg är en träningsprodukt där två personer 

samverkar genom att cykel-trampa i en synkroniserad 

rörelse och en samtidig social gemenskap

◼ ActiLeg tillverkas i Sverige och är väl etablerad inom 

speciellt äldrevården i Sverige, finns även inom 

äldrevården i Finland

◼ Övriga produkter och tjänster: Treax balansplattor 

samt Memoride virtuella resor
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ActiLeg AB

Vi finns i Prisma Företagscenter i Handen, 

södra Stockholm

Genom vårt goda nätverk inom produktion och 

konstruktion har ActiLeg skapats som en robust  

kvalitetsprodukt, avsedd för många års 

bekymmersfri användning

Kännetecknande för träningsprodukten ActiLeg 

är det enkla arbetssättet och den fina sociala 

gemenskap som kommer med arbetssättet. 

Man cyklar tillsammans och ser varandra 

samtidigt, vilket inbjuder till ett trevligt samtal 

och en fin gemenskap
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Mer info på vår webbplats www.actileg.com



© ActiLeg AB                                           

www.actileg.com

ActiLeg AB

◼ Vår vision: en äldrevård och 

rehabilitering som ger en riktigt fin och 

behaglig tid för vårdtagarna

◼ Vårt uppdrag: att tillhandahålla lösningar 

med mening och stor nytta för 

vårdtagarna och samtidigt förenkla för 

vårdgivare att ge en högklassig vård
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Upplevd situation i vården
◼ Stillasittande äldre

◼ Enformigt liv

◼ Minskad motivation

◼ Saknar engagemang

◼ Svaga personer

◼ Svårt att träna

◼ Dålig blodcirkulation i 
benen

◼ Risk för amputationer, 
bensår, kalla fötter, 
obehag

◼ Sämre livskvalitet
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Behoven ur olika synvinklar

Pensionären
◼ Aktivitet: fysisk, mental

◼ Trevlig samvaro

◼ Något roligt att göra

◼ Ökad fysisk förmåga

◼ Minnen, upplevelser

◼ Rörelse, balans, sinne

Vårdgivaren
◼ Enkla hjälpmedel

◼ Lätt att skapa aktiviteter

◼ Snabb start, snabbt 

avslut

◼ Ej behov av  

specialistkompetens, 

normal personal skall 

kunna hjälpa till

© ActiLeg AB                                           

www.actileg.com2020-09-30



© ActiLeg AB                                           

www.actileg.com

ActiLeg AB

2020-09-30

ActiLeg används på många äldreboenden: inomhus oavsett 

dagsljus, temperatur, nederbörd med mera, samt utomhus på 

balkong/uteplats vid lämplig väderlek utan nederbörd. Man 

sitter i en stol eller rullstol och kan slippa flytta sig till en 

träningslokal, då ActiLeg enkelt rullas fram till den som skall få 

röra på sina ben.
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Treax balansplattor hjälper användarna 

att träna sin balans i sidled samt framåt-

bakåt, sin reaktionsförmåga samt sin  

kognitiva förmåga. Detta genom den 

flexibla uppbyggnaden med flera olika 

inställningsmöjligheter och direkt respons 

via lysdioder
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Memoride virtuella resor är ett Google-

baserat system där man med 

dator/surfplatta kan ange en plats som 

man vill besöka virtuellt. Med fördel kan 

en rörelsedetektor och Microsoft Wireless

Display adapter V2 anslutas, för att visa 

bilderna på en TV/Bildskärm med HDMI-

ingång och bildmatningen skall ske i takt 

med att man cykeltrampar på en 

tillkommande produkt såsom (på bilden) 

en ActiLeg eller en motionscykel
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Tack för intresset!
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Vi ordnar gärna med visningar och referenser, digitalt 

med Teams men om möjligt gärna även vid besök. Hör 

av er så bokar vi in en passande tid!

På hemsidan www.actileg.com finns kundfilmer, 

produktinformation med mera, välkommen!

Sten Bodin, ActiLeg AB

info@actileg.com

http://www.actileg.com/

