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CATELL NEWS
Under 2022 fick vi äntligen träffas igen och vi är tacksamma 
över alla sammankomster. Effektiva digitala möten har varvats 
med produktvisningar och workshops. Svensk Förening för 
Handrehabilitering såg till att vi fick trevliga dagar i Örebro och 
Norges motsvarighet bjöd in till Stavanger. Även Malmö fick 
chansen att stå som värd för Skandinaviska Handmötet – vilket 
man gjorde på bästa sätt.

2023 ser vi fram emot inspirerande möten med er på det sätt som 
passar bäst. Digitalt eller hos er? Hör gärna av er till någon av oss.

I årets katalog hittar ni som vanligt vårt heltäckande sortiment av 
100% Handterapi spetsat med nyheter och uppdateringar. En nyhet 
på personalsidan är att Elisabeth Leo Ransed har anslutit till vårt 
team. Läs mer om Elisabeth och våra produktnyheter nedan.

Vi ser fram emot ett inspirerande 2023!

Marina Fyrpihl Lundin
Leg. arbetsterapeut
0705-54 82 16
marina@catell.se 

NYHET – LACY SHORT THUMB
En kort tum- och handleds-
ortos i stabilt material. Två 
justerbara band vid tummen. 
Snörknäppning gör den enkel 
att använda och anpassa.

Läs mer på sid 17 i 
Produktkatalogen.

NYHET - MULTIFIT
Användarvänlig thermo-
plast som lämpar sig för 
alla typer av handortoser.

Läs mer på sid 91 och 97 
i Produktkatalogen.

Nu med skenficka i mjukt kardborreband. Lågprofilkardborre och delbart band 
kring handleden för enklare anpassning.

Läs mer på sid 14 i Produktkatalogen.

UPPDATERAD MODELL - LACY STABIL

följ oss på instagram för senaste nyheterna!
catell_handterapi



KONTAKTUPPGIFTER
Elisabeth Leo Ransed
Leg. arbetsterapeut
0703-91 33 20
elisabeth@catell.se 

VI SATSAR FRAMÅT
I slutet av november förstärkte vi teamet med Elisabeth Leo 
Ransed. En del av er känner igen Elisabeth men vi passade 
på att ställa några frågor:

Välkommen till Catell! Vad blir din roll?

Tack! Tanken är först och främst att lära mig företaget, 
produkterna och sätta mig in i upphandlingar och avtal. 
Utöver det hoppas jag ha mycket kontakt med våra kunder.

Vad har du gjort tidigare?

Jag är i grunden arbetsterapeut (klar 1994 i Lund) och har 
tidigare arbetat inom reumatologi, handkirurgi och ortopedi. 
Jag har även arbetat med produktutveckling av arm- och 
handortoser. De senaste åren har jag jobbat som enhetschef 
på Försäkringskassan.

Kan du berätta något om dig själv?

Bor i Täby utanför Stockholm med familjen som består av 
tre tonåringar, man och hund. Efter arbetet är jag gärna ute 
med vår hund, spelar tennis eller går på yoga. Helgerna 
består mestadels av att följa barnens fotbollsmatcher från 
läktarplats.

Hur känns det inför 2023?

Ja, det känns verkligen som att det kommer bli både kul och 
givande. Nu ska jag bli varm i kläderna och sen har vi både 
Handdagar i Uppsala och en hel del andra kundaktiviteter att 
se fram emot.

Från den 1 januari 2023 gör vi en prisjustering på delar av vårt sortiment.
PRISJUSTERINGAR

Är du kund hos oss så kan du nu enkelt beställa via vår webshop. På vår hemsida hittar du även den senaste informationen, 
nyheter och information om våra produkter. Saknar du konto så kontakta oss! 

HANDLA I VÅR WEBSHOP!


