Reload krave

Sansestimulerende krave til både
børn og voksne
Reload kraven kan bruges til at hjælpe med at skabe ro og tryghed for brugeren. Kravens tryk kan
være en hjælp til at give brugeren en bedre kropsfornemmelse og øget velvære.

Udfordring: Koncentrationsproblemer, uro, mistrivsel, tankemylder og dårlig kropsopfattelse kan være udfordrende og påvirke både børn og voksne negativt.
Hvor kan Reload kraven bruges?
Reload kraven kan bruges alle steder; i hjemmet,
skolen, SFO, institutioner, dagtilbud, hospitaler og
arbejde.

Hvem vil typisk have brug for Reload kraven?
Reload kraven hjælper typisk brugere med udfordringer inden for følgende områder:

Kraven kan med fordel bruges i undervisningssituationer, hvor barnet eller den unge har behov for at
øge koncentrationen og samle sig om en opgave,
eller f.eks. på den tid af dagen, hvor overskuddet er
ved at være opbrugt.

• Fysisk og psykisk uro og/eller angst

Reload kraven kan bruges i opholdsrum og/eller
spiserum i fritidsordning, på institutioner, plejehjem
etc. ved behov for samling, ro og øget kropsfornemmelse.

• Motorisk uro

I hjemmet kan Reload kraven f.eks. bruges ved
lektielæsning, hvor der er behov for at samle sig om
opgaverne, i spisesituationer eller ved behov for at
geare ned; få skuldrene ned og lade roen indfinde sig
efter en anstrengende dag i skole eller på arbejde.

Reload kraven kan bruges uanset alder (dog ikke
af børn under 3 år) og af personer med eller uden
diagnoser.

• Neuropsykiatriske diagnoser
• Demenstilstande
• Fysisk og psykisk nedsat funktionsevne efter
hjerneskade
• Neurologiske lidelser
• Spændingshovedpine
• Koncentrationsproblemer
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ZiboCare A/S | (+45) 76 900 407 | post@zibocare.dk | www.zibocare.dk | Følg os på Facebook, Instagram og LinkedIn

Reload krave

Sansestimulerende krave til både
børn og voksne
Stimulerende tryk
Kravens tryk kan være en hjælp
til at give brugeren en bedre
kropsfornemmelse og øget
velvære.
Mange brugsmuligheder
Reload kraven kan bruges alle
steder; i hjemmet, skolen, SFO,
institutioner, dagtilbud, hospitaler og arbejde.

Flere størrelser
Kraven fås i flere modeller til både
børn og voksne.

Smart og diskret design
Reload kraven har et smart design som
ikke skiltrer, at det er et hjælpemiddel.

Vaskbar
Kraven kan vaskes i en almindelig
husholdningsvaskemaskine ilagt den
medfølgende vaskepose.

Yderligere information
Model

Kg.

Varenr.

HMI nr.

Junior

1,0 kg

7000248001

127732

Voksen

2,0 kg

7000248002

127735

Voksen

2,5 kg

7000248003

127738

Transport- og opbevaringstaske
Reload kraven leveres i en smart,
praktisk og funktionel taske, som
gør det nemt at tage kraven med
overalt; i skolen og studier, på
arbejde, på weekend, på ferie mm.
Samtidig beskytter tasken kraven
mod snavs og smuds.

Vask og tørring:
Vesten kan vaskes i almindelig husholdningsvaskemaskine.
Vaskes på skåneprogram ved max.
60 grader.
Vesten skal tørre liggende.

Vaskepose
Med Reload kraven følger en vaskepose med lynlås, som skal bruges til
at lægge kraven i under vask.

Se mere og bestil på www.zibocare.dk eller kontakt os på tlf. +45 76 900 407 eller post@zibocare.dk

