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LÆS MERE OM ABRACE PÅ WWW.WELLNESSNORDIC.DK

KORT OM ABRACE 
Egenskaber
ABRACE er en klassisk lænestol, der fungerer som velfærdsteknologisk, kognitivt 

sanseredskab til unge og voksne. Stolen stimulerer berørings- og bevægesan-

sen. Med sit udseende kan den integreres som et naturligt møbel i almindelige 

stuemiljøer.

Anvendelse 
Der bør altid være en individuel faglig vurdering af borgens tilstand inden anven-

delse. 

ABRACE anvendes ved behov for afhjælpning af fysisk og psykisk uro og reduce-

ring af nervøsitet, angst og stress. Kan med fordel anvendes i forbindelse med en 

terapeutisk indsats for at opnå bedst muligt resultat, for at reducere overstimule-

ring – eller efter for at afslutte behandlingen.

ABRACE anvendes primært af personer med 

• demens 

• div. psykiatriske diagnoser

• ADHD

• autismespektrumforstyrrelser

• stress mv.

ABRACE er beregnet til indendørs anvendelse. Vær opmærksom på, at brugeren 

ikke får det for varmt, når ABRACE anvendes sammen med tyngdetæpper og 

poncho. ABRACE bør ikke anvendes til børn under 150 cm. ABRACE kan anvendes 

kortere eller længere tid afhængig af brugerens komfort og præferencer.

Tilbehør
• ABRACE tyngdetæppe

• ABRACE tyngdeponcho 

(fås som 3 og 6 kg.)

• ABRACE krammepude.

Dokumentation
• VTV-rapport, ABRACE

• Teknisk test EN16139 L2 UK

• Flammetest EN1021 1&2

Kan rekvireres hos Wellness Nordic.

Rengøring ABRACE
Daglig rengøring: vand/sæbe.

Desinfektion: Virkon S, Actichlor Plus,

Prime Source ren-92 eller Ethanol

(70-85%).

Rengøring/vask tilbehør
Vaskes på 60°C. Tørres fladt eller

hængende.

  Sikkerhed
Vær opmærksom på

• at fodpladen ikke er beregnet 

til at stå på

• risiko for at klemme fingrene ved 

brug af bengyngen

• at bengyngen kan slå tilbage mod 

hælen, hvis bengyngen slippes 

i fart.

• at rygning bør undgås i ABRACE

• at ABRACE skal stå på et fast 

og stabilt underlag.

* Stropperne kan tages af  ponchoen 

for at forebygge selvskadende 

adfærd.

Garantibestemmelser                    
Handelskøb: 1 års reklamationsret

Derudover henvises til Købelovens

almindelige bestemmelser vedr.  

mangler, reklamationer m.v.

Wellness Nordic påtager sig intet

ansvar udover det ovenfor anførte.



Stoffet, som er en flammehæm-

mende kombination af kunstlæder og

vævet tekstil, gør det ekstra sikkert

for brugeren at anvende stolen.

Fodpladen kan vippes frem og tilbage med

fødderne. Bevægelsen styrker blodomløbet

ved at aktivere venepumpen.

Egenskaber 
De supplerende sanseredskaber anvendes til

at omslutte brugeren for at give øget individuel

sansestimulation og yderligere tryghed.

Afskærmning i begge sider reducerer

omfanget af visuelle og auditive indtryk

og sikrer øget ro og fokus.

Supplerende
sanseredskaber øger

den terapeutiske værdi 
Den beroligende og

tryghedsskabende effekt af 

ABRACE styrkes, og brugerens 

kropsbevidsthed øges, når 

stolen suppleres med ABRACE 

tyngdetæpper, tyngdeponcho 

og krammepude.

Tyngdetæpper kan fastgøres

med lynlås for at sikre, at de

ikke falder på gulvet eller bliver

væk. Det er muligt at fastgøre

i alt fire tyngdetæpper (ekstra

tæpper fås som tilbehør).

”Håndtagene” kan anvendes

til at trække/skubbe 

 bengyngen frem/tilbage.

Bengyngen trækkes ud, når

stolen skal i brug, og trækker 

sig automatisk ind under 

stolesædet efter anvendelse.

Det stærke stel støtter hele vejen rundt

og sikrer, at stolen ikke vipper eller

vælter.

Krammepuden

kan støtte nakke

eller lænd og kan

lynes på ponchoen eller

benyttes alene.

Fodpladen kan gynge frem og

tilbage ved hjælp af fødderne.

Bevægelsen afleder nervøs

energi og minimerer

rastløshed. Gyngebevægelsen i 

kroppens længderetning giver en 

selvstimulerende, beroligende 

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

75 cm
80 cm

110 cm

22 kg

Maks. 160 kg
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