Sens Aid®

Multi-tyngdetæppet der skaber
ro motorisk og mentalt
Sens-Aid® er et nyskabende multifunktionelt sansestimulerende tyngdetæppe med vinger, der kan
omslutte kroppen og skabe ro og rum. Sens-Aid® er et enkelt hurtigtvirkende hjælpemiddel, som kan
give mærkbar velvære, positiv energi og ro i krop og sind.

Udfordring: Kan afhjælpe fysiske og mentale udfordringer fx stress, angst, uro, rastløshed, udfordringer med
koncentration, neurologiske og kognitive dysfunktioner, ufrivillige bevælgelser og overstimulering.
Stimulerer den taktile sans
Tyngden i de 6 vinger stimulerer kroppens berøringsog stillingssans. Det udløser hormonet oxytoxin
(krammehormonet). Giver hurtigt og
mærkbar velvære og ro.
Fås både i junior og voksen udgave
Sens-Aid® skaber en zone, hvori brugeren kan
finde ro, og de tunge vinger pakker kroppen ind og
fortæller hovedet, at nu kan der trygt lukkes ned for
stimuli udefra. I denne zone kan brugeren opleve at
have ”sit eget rum”, lade op og blive i stand til bedre
at mærke sig selv og sin egen krop.
Hjælp til mange målgrupper
Sens-Aid® kan bruges i skoler, SFO´er, plejecentre,
sygehusafdelinger, instutioner, fællesrum samt
hjemme i private hjem.

Giv brugeren en ”time-out” for sig selv, hvor batterierne genoplades og hovedet bliver ”nulstillet”, uden
at brugeren nødvendigvis bliver nødt til at forlade
sin stue, klasse eller det sociale samvær.
Multifleksibel - Let og intuitiv at bruge
Kan anvendes i alle typer af møbler fra sofa til
hvilestole fra bilen til skolestole. Let at tage med,
hurtig at folde ud og bruge.
Dansk design - Æstetisk og praktisk
Sens-Aid® har et enkelt design og fås i en flot klassisk
gråmeleret farve. Tyngdetæppet er udviklet med en
PU-kerne og vaskbart tekstilbetræk.
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Sens Aid®

Fleksibelt tyngdetæppe
med omsluttende vinger
Sens-Aid® er et tyngdetæppe, der kan bruges som en del af behandlingen og har en hurtig og
mærkbar effekt. Tæppet skaber rum i rummet og ro i krop og sind.
Sens-Aid® er let at tage med og kan bruges af alle.
Enkelt og fleksibelt design
Let og intuitivt at bruge og kan
anvendes af mange forskellige
målgrupper fra børn til ældre.
Sens-Aid® er let at bruge i alle
typer af møbler og stole.
Luk verden ude
Hætten (tilkøb) reducerer stimuli fra
omgivelserne, både visuelt og auditivt.
Kan tages af og på efter behov.
Vinger, der krammer
Sens-Aid® har 6 vinger, der
omslutter kroppens skuldre, mave
og lår efter brugerens behov.
Let at vaske
Betrækket vaskes på skåneprogram ved
max 600. PU-kernen desinficeres med
gængse rengørings- og desinfektionsmidler på en klud.

Lommer til hænderne
I 4 af vingerne findes lommer til hænder
og arme. Kan bruges efter behov og giver
ekstra mulighed for at få skabe ro.

Yderligere information
Tyngde: 5 kg - junior
Varenr.: SA800012
HMI nr.: 132334
7 kg - voksen
Varenr.: SA800008
HMI nr.: 131566
Begge modeller er inkl. betræk og
transporttaske
Farve:

Gråmeleret

Tilbehør: Hætte - junior
Varenr.:
Hætte - voksen
Varenr.:

Vask:

Betrækket vaskes på
skåneprogram ved
max 600.. PU-kernen
desinficeres med
gængse rengøringsog desinfektionsmidler på en klud.

Stimuli-reducerende hætte
- Tilkøbes
Hætten kan tages af og på alt
efter brugerens behov.
OBS: Kommer i samme farve
som selve Sens-Aid®

Praktisk transporttaske Medfølger
Transporttasken gør det let at
med.bringe og opbevare SensAid®.
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