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PRODUKTINFORMATION

PROTAC BOLLDYNA™

38 MM BOLLAR

Protac Bolldyna™

En sinnesstimulerande bolldyna som ger impulser till en bra 
sittställning och ökad koncentration.

Beskrivning

Protac Bolldyna™ är tillverkad i ett i polyestermaterial, där ovan-
sidan är flamsäker. Undersidan har ett antihalktyg som gör att 
bolldynan ligger still på stolen.

Protac Bolldyna™ är fylld med 38 mm plastbollar. Bolldynan med 
38 mm bollar ger större rörelser samt större punktstimulans och 
därmed kraftigare sinnesstimulering än bolldynan med 25 mm 
bollar. De små bollarna har en större sittyta, vilket är bra om an-
vändaren är mycket smal eller ömhudad.

Bolldynan som är indelade i fyra fält begränsar bollarnas flexibi-
litet och sittytan blir mer stabil.  

Bakgrund

Protac Bolldyna™ stimulerar sinnena och hjälper till att öka 
kropps medvetenheten. Protac Bolldyna™ har utvecklats med 
utgångs punkt från den amerikanska arbetsterapeuten och 
psyko logen A. Jean Ayres teorier om sinnesstimulering (SI).

Så fungerar Protac Bolldyna™

Protac Bolldyna™ är fylld med plastbollar vilket ger ett punktvis 
tryck . Teorin utgår ifrån hur hjärnan bearbetar sinnesintryck och 
hur man kan påverka olika sinnesstimuli via tyngd och tryck i det 
taktila sinnet (beröringssinnet) i huden och det proprioceptiva 
sinnet (rörelsesinnet) i muskler och leder. Bollarnas tryck och 
rörelse påverkar de här sinnena. Bolldynan ökar koncentrations-
förmågan och uppmärksamheten, den har även en trygghetss-
kapande effekt. Placera Protac Bolldyna™ på stolen.

Produktfakta

Yttertyg: 100% polyester
Fyllning: EVA*-bollar
Yttertygets ovansida är flamsäker
Yttertygets undersida är ett antiglidtyg
Livslängd: 5 år
CE-märkning: 93/42/EEG klass 1

Skötselanvisning

Tvättråd: 60 grader. Parfymfritt tvättmedel utan blekmedel 
rekommenderas. Bör tvättas separat de tre första gångerna.  
Tvättmaskin: Minsta kapacitet 6 kg. Torkning: Lufttorkas.

Art. nr. Benämning   Mått    

500029 Protac Bolldyna™, 38 mm bollar               30x35 cm  
 Dark Grey    

500027   Protac Bolldyna™, 38 mm bollar 40x40 cm 
                  Dark Grey 
                  Finns även i färgerna: Aqua, Lime och Dusty Green   

502225   Protac Bolldyna™ med fack,   40x40 cm 
  38 mm bollar, Dark Grey 
                  Finns även i färgerna: Aqua, Lime och Dusty Green

504094 Protac Bolldyna™ för höj- och   40x40 cm 
 sänkbara stolar, 38 mm bollar 
                   Dark Grey 
                   Finns även i färgerna: Aqua, Lime och Dusty Green

Användningsområde

Protac Bolldyna™ används vid stillasittande aktivitet. Bolldynan 
kan användas av personer som är motoriskt oroliga och har 
koncentrations- och inlärningssvårigheter. Protac Bolldyna™ 
används i skolmiljöer, på arbetet och/eller i hemmet av personer 
som har svårt att finna ro att sitta still under längre stunder. 
Bolldynan ger effektiv balansträning och sensitivitetsträning för 
både barn och vuxna.

Introduktion

• Tänk på att introducera Protac Bolldyna™ när användaren 
har en ”bra dag”.

• Om användaren kan ta emot instruktioner, tala om hur länge 
han/hon ska använda Protac Bolldyna™.

• Utvärdera hur effekten av Protac Bolldyna™ blir, använd-
ningstiden är individuell.

• Många upplever att effekten finns kvar en tid efter att den 
använts, ibland kan den därför användas i förebyggande 
syfte, t.ex. inför en situation som användaren upplever som 
en svårighet.

Säkerhet
- Protac Bolldyna™ ska fästas ordentligt i stolen.

- Uppmärksamma användarens reaktion.

- Får inte användas i rullstoll.

- Får inte användas av personer med förlamning eller sensibilitetsstörnin      
gar utan uppsyn.

- Bör inte användas i närheten av öppen eld.

- Se ytterligare säkerhetsinformation i Protacs bruksanvisning.
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KORTINFO

PROTAC BOLLDYNA™

38 MM BOLLAR

Användning av produkten

Max tvättemperatur Får ej strykas

Får ej kemtvättas

Varning:  
se tillhörande dokument

Användningsinformation Tillverkare

Produktens serienummerFör inomhusbruk

CE-godkännande enligt direktiv om 
medicinsk utrustning 93/42/EEG

Får ej blekas

Torktumlare kan användas
med låg temperatur (max 30oC)

Symbolförklaring

!

För att få full effekt av 
sinnesstimulering är det 
viktigt att Protac Bolldy-
na™ används på ett hårt 
underlag.

Det är bra om använ-
daren har något att 
stödja fötterna  på, 
t.ex. golvet, en pall eller 
något liknanade.

Protac Bolldyna™ ska 
fästas ordentligt i stolen.

I Protacs bruksanvisning finns mer information om Protac Bolldyna™.

Dynorna har olika 
fästen. Bolldynan på 
bilden ovan har snörnin-
gar och här bredvid är 
en bolldyna med snabb-
fäste. Snabbfästet passar 
till höj- och sänkbara 
stolar. 100-202-V

Leverantör: Komikapp AB
Artikelnummer: 503458
Benämning: Protac Bolltäcke Flexible 5 cm bollar L
Trevira CS

Serienummer: 
Garantitid: 2 års garanti

Str/Storlek/Size:140 X 200 cm
Vægt/Vikt/Weight: ca. /approx.: 7 kg
Vår/Yttertyg/Case: 100% Polyester Trevira CS
Fyld/Fyllning/Filling: EVA kugler/EVA bollar/EVA balls

DK: Betræk og poser vaskes separat ved 60 grader i
en vaksemaksine med min. kapacietet på 6 kg. 
Må tørres i tørretumbler ved max. 30°C grader.  

S: Överdrag och påsar tvättas separat i 60 grader i
tvättmaskin med en maxkapacitet på minst 6 kg. 
Torktumla vid max. 30°C eller lufttorka. 

GB: Wash cover and ballbags separatly in 60 degrees
in a washingmachine with a capacity of minimum 6 kg.
Tumble dry at max. 30°C or airdry. 

www.protac.dk
Made in EU

Artikelnummer: 503458
Benämning: Protac Bolltäcke
Flexible 5 cm bollar L Trevira CS
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Skötsel

Vi rekommenderar att bolldynan tvättas med 
parfymfritt/doftfritt tvättmedel utan blekme-
del. Torktumla vid max. 30°C eller lufttorka.

*EVA
EVA är en eten-vinylacetat-sampolymer. Ingen av dessa monomerer, eten och vinylacetat är farliga. EVA är en genom-
skinlig, flexibel och böjlig (nästan gummimjuk utan mjukgörande tillsatsämnen) plast även vid mycket låga temper-
aturer (ned till -70 °C) med god motståndskraft mot andra kemikalier och används b.la. till nappar, handtag, böjbara/
mjuka slangar (t.ex. för bryggerier och i dammsugare), till skyddshandskar, samt i elektriska installationer. EVA-plast 
är en ofarlig plast, om inte farliga tillsatsämnen är tillsatta, så som t.ex. halogenerade flamskyddsmedel i elektroniska 
produkter.


