Sansestimulerende indretning:
ABRACE

“Vi har en person med udtalt demens,
og han går meget uroligt rundt på
gangen. Han bruger ABRACE til at
bryde sit uhensigtsmæssige
”strejfemønster” og til at få ro.”
Velfærdsteknologisk vurdering fra
VTV-rapport om ABRACE

ABRACE SANSESTOL
– ro, tryghed og æstetik
ABRACE er et velfærdsteknologisk,
kognitivt hjælpemiddel til hospitaler,
institutioner, virksomheder og private
hjem. Den er en sikker og æstetisk
lænestol, hvis formål er at berolige krop
og sind hos mennesker med f.eks.
• demens
• div. psykiatriske d iagnoser
• ADHD
• autismespektrumforstyrrelser
• stress mv.
ABRACE har et elegant o g æstetisk design, der gør den attraktiv og indbydende at sidde i, og som gør, at den passer
ind i stuemiljøer. Brugeren kan derved
få glæde af stolens positive effekt uden
at føle sig stigmatiseret eller være nødt
til at trække sig tilbage fra fællesskabet
og det sociale liv.

Med ABRACE medfølger en række
supplerende sanseredskaber:
4 stk. ABRACE TYNGDETÆPPER, en
ABRACE BENGYNGE med vipbar
fodplade og en ABRACE PONCHO.
De supplerer stolen som ekstra stimuli,
der bidrager til effekten. Tyngde
tæpperne og ponchoen fungerer som
statiske, taktile vægtstimuli, mens
bengyngen er en aktiv stimuli, der giver
ro, når brugeren gynger med benene.
ABRACE er, i kombination med de
supplerende sanseredskaber, et unikt
bud på et kognitivt hjælpemiddel, som
brugeren har lyst til og nyder at bruge
– alene eller i selskab med andre.

LÆS MERE OM ABRACE PÅ WWW.WELLNESSNORDIC.COM

Tryghedsskabende design
ABRACE SANSESTOL giver associationer til hjemmets ”hyggelige lænestol”
og skaber dermed tillid og positivitet
alene ved sit udseende. Øreklapperne
supplerer oplevelsen af at være tryg
og beskyttet i ”eget rum”. Og i takt
med at udadreagerende, aggressive
eller selvskadende adfærd reduceres
hos brugeren, øges roen og trygheden
automatisk hos andre, der befinder sig i
rummet sammen med brugeren.
ABRACE SANSESTOL giver en aktiv
stimulering, der beroliger både motorisk
og mentalt.

Nem rengøring
ABRACE tåler alle gængse
rengøringsmidler samt afspritning
med alkoholopløsninger.
Hygiejne
ABRACE leveres i en kombination
af forskellige materialer, tekstil og
kunstlæder, som tilsammen sikrer
høj komfort, æstetik og hygiejne.

Sikkerhed i top
Tekstiler og skum er udført i
brandhæmmende materialer.
Alle materialer er udviklet til brug i
sundhedssektoren.

Positiv velfærdsteknologisk
vurdering
ABRACE har gennemgået en velfærdsteknologisk
vurdering foretaget af Center For Industri/TUCV
april 2019. Vurderingen er foretaget på psykiatriske
afdelinger.

Tryghedsskabende tilbehør
– en del af stolen
ABRACE TYNGDETÆPPER skaber tryghed
Fire tyngdetæpper omslutter brugeren og skaber tryghed. De
påsættes med lynlås, så de fungerer som en integreret del
af stolen og ikke bliver væk. Tyngdetæpperne leveres med
samme tekstil og farve som stolen.

Uddrag fra rapporten:
ABRACE har været flittigt brugt
under hele VTV-forløbet på alle
afdelingerne – og har næsten været i
brug hele tiden under forløbet.
Patienterne har typisk benyttet
stolen i tidsrum af 20-30 og op til
60 minutter ad gangen. På egen
stue har tidsforbruget dog været
op til flere timer ad gangen. Nogle
patienter er faldet så meget til ro ved
at benytte stolen, at de er faldet i
søvn i stolen.
Det er især ABRACEs bengynge,
som patienterne har haft mest gavn
af. Brug af bengyngen har givet
mange en kropslig ro og mindre tankemylder, som ellers ville
kunne give anledning til ubehag og
utryghed.
VTV-rapporten kan rekvireres
hos Wellness Nordic på
info@wellnessnordic.com eller findes
på www.wellnessnordic.com

ABRACE BENGYNGE – NYT design
Bengyngen kan gynge frem og tilbage med benkraft. Gyngebevægelsen afleder nervøs energi og m
 inimerer rastløshed
ved at kanalisere kropslig og mental uro ned i benene.
Fodpladen kan desuden vippe frem og tilbage. Det aktiverer
venepumpen. Bengyngen er sikker i brug og trækker sig
automatisk ind under sædet på stolen, når den ikke er i brug.
ABRACE PONCHO – tryghed overalt
ABRACE PONCHO bæres af brugeren som en almindelig
poncho, men omslutter især nakke- og skulderregionen og
bidrager med sin tyngde til ekstra ro og tryghed. Den kan
fastgøres til stolen, men kan også bæres frit og evt. fæstnes
til andre lænestole, kørestole m.m. Ponchoen leveres med
samme tekstil og farve som stolen og har samme tryghedsskabende og omsluttende egenskaber som tyngdetæpperne.
Der er valgfrihed mellem 3- og 6 kg-versionen.
ABRACE KRAMMEPUDE skaber glæde
Kram og omfavnelser udløser ”lykkehormonet”
oxytocin, og med en ABRACE KRAMMEPUDE
kan man hjælpe brugeren til at opleve nogle
af de positive følelser, som oxytocinet udløser.
Krammepuden fås som tilbehør.

Produktet
MÅL OG VÆGT
22 kg
Maks. 160 kg

110 cm

ABRACE
• Kombibetræk (tekstil/kunstlæder)
• Flammehæmmende tekstiler

TILBEHØR
ABRACE TYNGDETÆPPE med lynlås, 1,8 kg
Grå. Mål (cm): L80 x B40

Med stolen medfølger:
• 4 stk. grå ABRACE TYNGDETÆPPER
• 1 stk. grå ABRACE PONCHO
(valgfrit 3 eller 6 kg)
• 1 stk. grå ABRACE BENGYNGE
med vipbar fodplade

ABRACE PONCHO, 3 eller 6 kg
Grå. Mål (cm): L150 x B60

TRYGHED
75 cm
80 cm

ABRACE KRAMMEPUDE
Grå. Mål (cm): L162 x D12

RO

VELVÆRE

BEVIDSTHED

Wellness Nordic A/S · Bakkegårdsvej 311 ▪ 3050 Humlebæk
Tlf. 3874 5450 ▪ info@wellnessnordic.com ▪ www.wellnessnordic.com

Prøv en ABRACE!
Kontakt os for at høre mere om ABRACE
eller aftale om gratis testperiode.
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