
COCOON CARE SPECIFIKATIONER

MÅL

FARVER/MATERIALER

KONTAKT OS FOR EVT. TEST AF COCOON CARE, TILBUD OG/ELLER YDERLIGERE INFORMATION

Standardfarve

Standardfarve

Kiwi

Lindegrøn

Lido stof

Kunstlæder

COCOON CARE er mobil, da den kan flyttes rundt på gulvet ved hjælp af otte hjul, som 
bremser automatisk ved belastning. 

Udstyr: Tre regulérbare 1W LED-pærer, to 5W højttalere, 12V-batteri med oplader 
(230V) samt kontrolpanel på ydersiden. 
Kabinet: Trælameller og 5 mm polyester. 
Siddeenhed: Krydsfinér og nozag. 
Fyld: Skum med volymvægt 23 kg/m3, buet rygpude.
Beklædning: Lido-stof og kunstlæder (sæde, ryglæn og benstøtte).

Obs. Det er nødvendig med en døråbning på min. 90 cm i bredden for at få COCOON CARE igennem.

Mål kabinet Mål fodstøtte Mål skillevæg

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

Ved behov for ro og afskærmning:

COCOON CARE

Sansestimulerende indretning
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FORDYBELSE, RO OG KONCENTRATION
COCOON CARE er et lille rum i rummet, som afskærmer brugeren fra omgivelserne, og 
som reducerer brugerens respons på visuelle og auditive stimuli. Dette skaber tryghed, 
øger koncentrationsevnen og giver brugeren en større oplevelse af fred og ro.

Designet med lydabsorberende vægge og afrundede former samt åbning ud mod 
omgivelserne betyder, at brugerne har mulighed for trække sig tilbage fra omverdenen 
uden helt at forlade fællesskabet. 

COCOON CARE kan fungere som både stille- eller lydrum, da det er muligt at afspille 
musik eller f.eks. beroligende lyde via indbyggede højttalere.  
LED-pærerne i loftet kan tændes, hvis brugeren har brug for ekstra lys.

COCOON CARE ... 
• er udviklet til pleje-, omsorgs- og specialsektoren. Vi har i udviklingen lagt vægt på at tilgodese en bred 

målgruppe, både hvad angår siddekomfort, brugervenlighed og rengøring.

• anvendes typisk på plejehjem, døgninstitutioner, psykiatriske afdelinger, skoler, STU mv.

• er udstyret med en specialdesignet siddeindsats, som sikrer at også brugere med behov for  
ekstra ryg- og armstøtte sidder bekvemt.

• anvendes, når brugeren har behov for at slappe af, genfinde ro og tryghed og for bedre at  
kunne fornemme sig selv.

• er installeret med MusiCure® – evidensbaseret musik komponeret af den danske komponist Niels Eje.

• kan anvendes med eller uden andre sansestimulerende produkter som f.eks. en U-pude eller en 
tyngdedyne.

Kontrolpanelet, hvorfra man 
styrer lys og lyd, er placeret på 
ydersiden, så den ikke distrahe-
rer brugeren og er let at komme 
til for evt. personale.

I loftet sidder tre lysdæmpende 
LED-pærer. De gør det muligt 
for brugeren at f.eks. læse 
eller strikke samtidigt med, at 
vedkommende opholder sig i  
COCOON CARE.

Som tilbehør fås en special-
designet benstøtte, som giver 
brugeren mulighed for at f 
å benene op og bevare en 
ergonomisk optimal og bekvem 
siddestilling. 

COCOON CARE’s siddeindsats 
sikrer en god og støttende 
siddestilling takket være 
en høj ryg og komfortable 
armlæn. Sædet er beklædt med 
kunstlæder for at sikre nem, 
hygiejnisk rengøring.

For at hjælpe brugeren til en 
øget oplevelse af tryghed, kan 
COCOON CARE udstyres med et 
gardin, som afskærmer brugeren 
yderligere fra visuelle indtryk. 
Fås som tilbehør.


