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Protac SensCircle®

Protac SensCircle®

En sinnesstimulerande multikudde som lugnar, avgränsar 
och ger en bättre kroppsuppfattning.

Beskrivning
Protac SensCircles® överdrag är tillverkad i ett flamsäkert 
polyestermaterial.

Multikudden består av tre moduler och ett överdrag. Den 
enskilda modulen är fylld med antingen 50 mm bollar eller 
polystyrenkulor.

Bakgrund
Protac SensCircle® stimulerar sinnena och hjälper till att öka 
kroppsmedvetenheten. Protac SensCircle® har utvecklats med 
utgångspunkt från den amerikanska arbetsterapeuten och 
psykologen A. Jean Ayres teorier om sinnesstimulering (SI).

Så fungerar Protac SensCircle® 

Protac SensCircle® ger ett punktvis tryck som verkar lugnande 
för hjärnan. Den stimulerar såväl beröringssinnet som muskel- 
och ledsinnet. Stimulansen ökar förnimmelsen av kroppen 
och dess gränser. Multikudden har också en hämmande och 
organiserande inverkan på impulser till centrala nervsystemet. 
Den lugnande sinnesstimulans kudden ger lindrar oro, ångest 
och stress.

Material
Överdrag: 100% polyester

Överdrag innersektion: 50% polyester och 50% P.U

Moduler: EVA*-bollar och polystyrenkulor

Överdragets utsida är flamsäkert

Skötselanvisning
Tvättråd: 60 grader. Parfymfritt tvättmedel utan blekmedel 
rekommenderas. Bör tvättas separat de tre första gångerna.

Överdrag och fyllningssektionerna tvättas separat. Vi rekom-
menderar att medföljande tvättpåse används till modulerna.

Tvättmaskin: Minsta kapacitet 16 kg.

Torkning: Modulerna kan torktumlas på låg temperatur. 
Överdraget ska lufttorka.

Art. Nr    Färg     Mått            Vikt

504185 Protac SensCircle® Aqua   250x35 cm      ca 4.5 kg

504226 Protac SensCircle® Lime   250x35 cm      ca 4.5 kg

504225 Protac SensCircle® Mörkgrå   250x35 cm      ca 4.5 kg

Användningsområde
Protac SensCircle® kan användas till både aktivitet, inlärning, 
vila och avskärmning. Dess längd gör det möjligt att omsluta sig 
och därmed avskärmar sig från sinnesintryck. Exempel på an-
vändningsområden där användaren är i behov av ett stöd för att 
hantera inre och/eller yttre stimuli är i daglig verksamhet, arbete 
fritidsaktiviteter, sociala miljöer, ADL-aktiviteter etc.

Introduktion

• Tänk på att introducera Protac SensCircle® när användaren 
har en ”bra dag”.

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

• Minst tio minuter behövs för att Protac SensCircle® effekt 
ska märkas.

• Introducera de olika positionerna Protac SensCircle®  kan 
användas i.

• Många upplever att Protac SensCircle® effekt finns kvar 
en tid efter att den tagits av, ibland kan den därför 
användas i förebyggande syfte, t.ex. inför en situation som 
användaren upplever som en svårighet.

Säkerhet
 E Var uppmärksam på användarens reaktion. Om användaren inte 
reagerar på att vara omsluten av kudden kan det yttra sig som vre-
desutbrott och oro.

 E Var uppmärksam på att användaren inte har det för varmt när han 
eller hon omsluts av kudden.

 E Var uppmärksam på om det finns bollar som skapar obehag för 
användaren. Det är särskilt viktigt om han eller hon själv inte kan 
röra sig.

 E Användare med andningsbesvär måste alltid hållas under uppsikt.

 E Användare som inte är fysikt eller psykiskt kapabla att ta hand om 
sig själva ska inte lämnas utan uppsikt.

 E  Använd ej nära eld.

 E Var noggrann när du sätter på Protac SensCircle
® 

, så att ingen kan 
snubbla.

 E Får inte användas utomhus.

SE KORTINFO SID 2

*EVA
EVA är en eten-vinylacetat-sampolymer. Ingen av dessa monomerer, eten och vinylacetat är farliga. EVA är en 
genomskinlig, flexibel och böjlig (nästan gummimjuk utan mjukgörande tillsatsämnen) plast även vid mycket låga 
temperaturer (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.
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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

!

Användning av produkten
Protac SensCircle® kan användas:

1. som ryggstöd när man sitter upp, 
t.ex. i en säng.

2. när man ligger ner.

3. att packa in kroppen i.

4. som avgränsning för övre delen av kroppen.

5. som stol.

6. som grotta.

7. att ligga på.
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I Protacs bruksanvisning finns mer information om Protac SensCircle®.


