Stickkontakten Eazyplug
Intervju med Gunnar Engström på Eazyplug AB som har utvecklat
stickkontakten Eazyplug.
Eazyplug AB har fått projektbidrag ur Hjälpmedelsinstitutets anslag från NorrbackaEugenia och villkorslån från Hjälpmedelsinstitutet.
Eazyplug är en ny typ av stickkontakt som underlättar för personer som inte har
någon hand eller som har nedsatt handfunktion att få ur en stickpropp från uttaget.
Det krävs inget grepp för att få ur stickproppen.

Vad är din idé - vad går den ut på?
Eazyplug är en stickkontakt och uttryckare i ett. Med ett tryck på kontakten, med
handen eller armbågen frigörs kontakten direkt. Det unika med produkten är att man
trycker ut kontakten på samma sätt som man trycker i den. Så genom att byta alla
befintliga kontakter till Eazyplug kan man göra vardagen lite enklare och säkrare.

Hur fick du idén? Varför?
Det var min kollega och delägare, uppfinnaren Anders Göransson som råkade
upptäcka problemet när han skulle löda och laga en skör detalj en kväll. När lödningen
var färdig skulle lödkolven dras ur sladdosan för att inget skulle skadas av den heta
lödkolven. Men då fick Anders problem. Han hade ingen hand ledig – lödkolven i den
ena handen, det sköra arbetsstycket i den andra. Och lödkolven som blev allt varmare!
Han försökte rycka loss lödkolven men sladden och sladdosan följde bara med. I
samma ögonblick såg Anders framför sig hur problemet skulle lösas. Han släppte allt
han höll på med och innan kvällen var över hade han tillverkat en enkel första
prototyp.
Den hemmagjorda prototypen presenterades för Svenska Uppfinnareföreningen som
sa att detta borde vara ett bra hjälpmedel för personer med funktionshinder och
reumatiska problem.

För att göra en lång utvecklingshistoria kort så gjorde vi många förbättringar och nya
prototyper. Så småningom tog vi hjälp av erfarna konstruktörer, designers och
tillverkare som hjälpte oss med utvecklingen. Vi lät bland annat målgruppen testa
prototyperna. Alla var intresserade och tyckte att vår idé och prototyp var mycket bra
eftersom det finns ett stort behov av smidiga hjälpmedel i vardagen.

Vad vill du uppnå med din idé?
Nyttan som den nya kontakten kommer att medföra för den enskilde är friheten att
göra egna val, att själv kunna bestämma när man vill använda kaffekokaren,
brödrosten, strykjärnet, dammsugaren och så vidare. Det blir på sätt och vis ett vidgat
eget aktivt liv, man får en ökad rörelsefrihet i hemmet, allt som man kan göra själv
utan att be om hjälp minskar den enskilde personens beroende. Man behöver inte be
andra om hjälp för en så enkel sak som att ta bort kontakten från vägguttaget. Man får
dessutom en ökad elsäkerhet med den nya kontakten. Ingen behöver rycka eller dra i
sladden. Med andra ord inga trasiga kablar och inga lösa vägguttag i fortsättningen!

När tror du att man kan köpa den?
Vi räknar med att efter sommaren 2014 ska stickontakten Eazyplug finnas hos många
hjälpmedelsbutiker runt om i landet.
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