NYHET
Protac SenSit® Nature
– kombinerar den lugnande effekten
med att vistas ute

Naturen innebär något helt unikt för våra
sinnen – den ger glädje, ro och energi
på samma gång. Att vistas i naturen ger
en extra dimension till sinnesupplevelsen
och det är väldokumenterat att vistas ute
stärker de fysiska, psykiska och sociala
förmågorna.
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Fåtöljens vingar omsluter
kroppen och ger ro
Reducerar fysisk och psykisk
ohälsa
Ökar trygghet och kroppsuppfattning
Sinnesintegrering genom
dynamiskt och djupt tryck
Skapar möjlighet för
uterehabilitering

Återförsäljare i Sverige

Protac SenSit® Nature

Användarexempel

Protac SenSit® Nature är en sinnesstimulerande
fåtölj med bollar i säte, rygg och de unika nackoch sidovingarna. Vingarna omsluter kroppen
och det djupa, dynamiska trycket från bollarna
stimulerar muskel- och ledkänslan samt stärker
kroppsuppfattningen. Det ger välbefinnande och
ro och hjälper till att organisera de många sinnesintrycken från naturen.

Fåtöljen kan med fördel användas av både barn,
vuxna och äldre. Behovet av frisk luft i en trygg
och säker bas finns i alla åldersgrupper.

Som en trygg bas under öppen himmel kan fåtöljen hjälpa bland annat de personer som upplever
det som överväldigande att komma ut och de
personer som inte är i fysiskt skick att gå en promenad, men som gärna vill ha frisk luft. Det är
också möjligt att placeras i fåtöljen med mobillift.
Vi har många års goda erfarenheter av inomhusfåtöljen Protac SenSit® och med Protac SenSit®
Nature är det möjligt att uppnå samma lugnande
effekt utomhus. Fåtöljen kan vara en välkommen
oas utomhus och ger möjlighet att kunna delta i
utelivet.
Fåtöljens överdrag kan tas av och tvättas.
Överdraget tål dessutom desinficering och kan
därför användas av flera på ett hygieniskt försvarbart sätt. Fåtöljen är vind- och vattentät
och kan stå ute oavsett väder. Den är dock inte
frostbeständig. När fåtöljen inte används ska
det medföljande regnskyddet dras över fåtöljen.
Regnskyddet skyddar fåtöljen mot bland annat
fågelspillning, sol och kraftigt regnväder.

Barn
Barngrupper med socioemotionella utmaningar.
”Det bildades snabbt ett mysutrymme kring fåtöljen. Barnen använde den nyfiket och upplevde
den som behaglig att sitta i, antingen ensamma
eller tillsammans med sin bästa vän. Även de oroligaste barnen lugnade sig i fåtöljen och njöt av
att krypa upp i den med vingarna omkring sig.”
Vuxna
Psykiatri. ”För oss som personal innebär fåtöljen
att vi kan ha fina samtal med patienterna utomhus, när de sitter i fåtöljen och finner ro i den. Vi
upplever att fåtöljen känns bekant för tjejerna och
att de är trygga med den. Fåtöljen skapar i högre
grad ’mys’ än avdelningens andra utemöbler.”
Demens
Äldre dam med önskan om socialt umgänge, men
med tendens att bli rastlös och överstimulerad vid
gemensamma aktiviteter. ”Å, det var skönt”, säger
Ingrid när hon sätter sig i fåtöljen, som står på
terrassen. Hon plockar fram en tidning och läser
koncentrerat. Efter 45 minuter reser hon sig och
går in, glad och nöjd för resten av dagen. Hon har
själv sökt upp fåtöljen många gånger med samma
positiva resultat.

Fåtöljen kan användas både med och utan fotpall.
Protac Sensit® Nature inkl. Puff
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