
    

Protac SenSit® Straight
- NY model i vores Protac SenSit® serie

- Opbygget af en stabil skumkerne som støtter nakke, hoved og krop

- Formbart indhold af kugler i sæde og ryg skaber en bekvem sidde- og hvilestilling

- Vendbar siddepude med sansestimulerende kugler eller trykaflastende skum

- Tyngde og tryk fra kuglerne i nakke- og sidevinger afgrænser og samler kroppen

- Straight er let at sætte sig i og rejse sig fra på grund af sædets højde og vinkel

Anvendelsesområder
Opholdsrum på plejehjem, dagcen-

tre, aktivitetscentre, psykiatriske cen-

tre, comfort- og sanserum i psykia-

trien, sygehuse og bosteder.

Snoezelenrum, terapirum, børneha-

ver, skoler og private hjem.

Protac SenSit® Straight kan anvendes 

sammen med Protac SenSit® Puff.

NYHED
n Ergonomisk design

n Selvhjulpenhed

n Sansestimulering

n Ro og tryghed

Protac SenSit® Straight, NY sansestimulerende stol
- med ergonomisk siddekomfort til mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Gratis besøg
Vores ergoterapeuter 

rådgiver og fremviser 

gerne vores produk-

ter. Ring 8619 4103.

Læs mere på

www.protac.dk

NY Protac SenSit® Straight Protac SenSit®



    

Cases
Protac KneedMe®

Kvinde, midt i 80’erne, diagnosti-

ceret med Alzheimers. Har tendens 

til verbal selvstimulerende adfærd 

- meget persevererende i sine lyde. 

Er nærmest insisterende syngende 

og højlydt i samtale med sig selv.

Kvinden får Protac KneedMe på 

efter morgenplejen, for at forebyg-

ge eskalering af lyde/selvstimula-

tion. Allerede ved første afprøvning 

er det tydeligt, at knætæppet giver 

kvinden ro; hendes stemmeleje er 

lavere og hun svarer mere relevant 

på tiltale.

Efter brug af knætæppet er hendes 

ansigtsudtryk blidere end sædvan-

ligt. Kvinden sidder nu med det 

hver dag og gerne flere gange i 

løbet af dagen

 

Protac Sensit Straight®

Kvinde, 68 år med Alzheimers 

Demens. Bor på specialhjem for 

mennesker med demens. Er i hver-

dagen konstant motorisk urolig og 

omkringvandrende på gangene. 

Også høj grad af psykisk uro og 

samlemani. Kvinden kan ikke finde 

ro til at koncentrere sig om enkelte 

sanseinput i aktiviteter som spisning 

og træning.

I Sensit Straight er hun tryg ved at 

komme ned i siddende stilling. Den 

oprette stilling gør, at hun har en 

følelse af sikkerhed og kontrol, så 

hun kan slappe af og finde ro. Hun 

kan selv rejse og sætte sig i stolen. 

Efterfølgende kan hun finde ro til 

at spise sit måltid, uden at vandre. 

Stolen har rigtig god effekt på 

motorisk og psykisk uro og samle-

mani.

– til ældreområdet

Hjælpemidler med fokus på
n Ældre- og handicapområdet

n Selvhjulpenhed

n Sansestimulering

n Ro og tryghed

Protac SenSit® Straight

Protac MyFit® til ældreProtac Granulatdynen Classic

Protac GroundMe® Protac KneedMe®

Tilmeld nyhedsbrev på 
www.protac.dk eller 
scan QR-koden

NYHED

NYHED


