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10% rabatt
vid köp av 

 introduktionskit!
[100390] 26756:- (Inkl.moms 33445:-)

(Ordinarie pris 29729:- exkl moms)

Vid köp av enstaka produkter gäller ordinarie pris. 
Vi levererar kompletta kit därav är 

 leveranstiden 3-4 veckor.

Erbjud and e !Lugn&Ro-kit
Hjälpmedel som skapar trygghet
och lugn hos användaren.

Protac SenSit®
 
Straight

Bollfåtöljen Protac SenSit® Straight ger en skön omslutande känsla. Denna modell är 
 anpassad för äldre då den är högre, det gör den lättare att ta sig i och ur. Bollarnas 
rörliga tryck och tyngd ger en tydlig avgränsning av kroppen och skapar en lugn, 
trygg och samlad känsla.

[100376] Dusty Green inkl. fotpall 16900:- (Inkl.moms 21125:-)

Protac KneedMe®

Protac KneedMe är ett sinnesstimulerande knätäcke som skapar lugn och trygghet. 
Bollarnas tyngd och rörliga tryck ger användaren en tydlig avgränsning av kroppen 
 vilket skapar lugn och trygghet. Knä täcket kan användas vid olika aktiviteter under 
dagen  exempelvis i vilstol, rullstol eller vid matbordet. Lämpligt för personer med  
 psykisk och  motorisk oro som har svårt att finna ro och sitta stilla under längre stunder. 
Ovansidan är flamsäker. Mått 63x53 cm. Vikt: ca 4 kg.

[504256] Lime 3000:- (Inkl.moms 3750:-)

Protac SensOn™

Protac SensOn är en tyngdkrage som ger ro och sinnes-
stimulering av nacke, skuldra och bröst. Tyngden och den 
taktila stimulansen från de små bollarna sänker axlarna 
och ger en avslappnad nacke. Den är jämförbar med ett 
par lugna, fasta händer som håller på axlarna och dämpar 
oro och ångest. Tyngdkragen kan ge  välbefinnande, 
 sinnesfrid och öka koncentrations och inlärningsförmågan. 
Används med fördel i måltidssituation, i samtal, vila eller i 
ADL-träning.

[504495] M/L, Svart, ca 3 kg 4000:- (Inkl.moms 5000:-)

Månkudde
Att ha något mjukt och varmt på magen är rofyllt och 
njutbart. Månkudden är härlig att klämma på och dess 
rörliga innehåll formar sig  behagligt efter användaren. 

[503737] Grå 279:- (Inkl.moms 349:-)

Protac Bolltäcke™ Classic 
Polypropylen
Fyllningen består av ett granulat som ger en känsla av en 
stor vetekudde eller gammalt vaddtäcke. Detta tyngdtäcke 
ger en måttlig taktil stimuli, ett tungt täcke med mer 
 ”vanlig täckeskänsla”.

[504240] L, bomull, ca 5 kg 5550:- (Inkl.moms 6938:-)

›Mer info om produkterna 
hittar du på komikapp.se

Vi reserverar oss för eventuella ändringar på produkterna. tex färgbyte osv.


