
Vibrationsmadras
– opgradering til Wellness Nordic Gyngestolen® og Nordic Sensi®Chair

Nye muligheder for sansestimulering
Nu kan Wellness Nordic Gyngestolen® og Nordic Sensi®Chair 
opgraderes yderligere med en vibrationsmadras.  
Den er specialudviklet som tilbehør alene til Wellness Nor
dic Gyngestolen® og Nordic Sensi®Chair og giver med sine 
 egenskaber gyngestolen endnu flere  anvendelsesmuligheder.  

Anvendelse og målgrupper
Vibration stimulerer den taktile sans, og den kan have en positiv 
og afslappende effekt på  mennesker, hvis taktile sans er under
stimuleret. 

Ved at anvende vibrationsmadrassen i kombination med 
 Wellness Nordic Gyngestolen® og Nordic Sensi®Chair opnås et 
multisensorisk redskab, der både øger stolen anvendelsesmulig
heder og udvider mål gruppen. 

Betjening og programmer
• Vibrationsmadrassen styres 

af en overskuelig fjern
betjening, som er enkel for 
brugeren selv at anvende.

• Vibrationsmadrassen har  
7 forskellige forprogram
merede programmer, som 
kan tilpasses individuelle 
behov.

Vibration med vibrationsmadrassen kan have positiv effekt på:
• Kropsfornemmelsen
• Motorisk og mental uro
• Udadreagerende/voldelig adfærd
• Stress
• Angst 
• Lidelser med rystelser
• Smerter
• Obstipation

Vibrationsmadrassen kan med fordel anvendes til personer 
(over 8 år) med:
• Demens (bedst i tidlige faser)
• Parkinson
• Delirium
• Nedsat kognition
• Manglende sprog
• Autismespektrum forstyrrelser
• Dissemineret Sklerose
• Spasticitet
• Smerter
• Opmærksomhedsforstyrrelser
• Psykiske lidelser

Wellness Nordic A/S ▪ Bakkegårdsvej 311 ▪ 3050 Humlebæk 
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Nordic Sensi®Chair er CE mærket efter de medicinske forordninger,  
MDR 2017/745. Den har afløst Wellness Nordic Gyngestolen® i 2022.
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Vibrationsmadras
– opgradering til Wellness Nordic Gyngestolen® og Nordic Sensi®Chair

Produkter

Erfaring fra OUH psykiatriske afsnit
OUH psykiatriske afsnit anvender sansestimulering i 
praksis, og fysioterapeut Jon Duus Sørensen udtaler, at 
sansestolen er et meget vigtigt redskab i værktøjskassen, 
når det handler om at reducere brugen af tvang. 

”Erfaringerne viser, at stolen gør en stor forskel hos 
mange indlagte, hvor stolens programmer på forskellig vis 
anvendes til low arousal og til generel affektregulering”, 
fortæller Jon Duus Sørensen. Han tilføjer, at sansestolen 
har afhjulpet frustrationer blandt både personale og 
indlagte patienter. 

OUH psykiatriske afsnit afprøver for tiden 
vibrationsmadrasen, fordi den ifølge Jon tilføjer en 
række muligheder til gyngestolen og samtidig udvider 
personalets vigtige palette af redskaber i det daglige 
arbejde. Helt aktuelt er der på afdelingen en yngre 
og meget dårlig mandig patient, som bruger den nye 
vibrationsmadras sammen med gyngestolen – flere 
gange om dagen. 

”Vi har faktisk ikke instrueret ham i at bruge den – det  
har han helt fundet ud af selv”, fortæller Jon, der tilføjer: 
”Ofte bruger han vibrationsmadrassen uden stolens 
gyngefunktion – dette havde jeg personligt ikke forudset. 
Så for ham er vibrationsmadrassen klart en rigtig god 
oplevelse”. 

Fysioterapeut Jon Duus Sørensen

OUH Psykiatriske Afsnit

Tekniske specifikationer
Teknisk: 10 stk.vibrationsenheder med vibrationsfrekvens på 5060 Hz
Strømforsyning: 100240V AC
AC/DC adapter: 15V, 1,3A
Polstring: Magic Premium i farven Fudge.
Maks. brugervægt: 130 kg
Anvendelsesområde: Indendørs, plejehjem, institution, hjemmepleje
Mærkning: Produktet er CEmærket ihht. 2006/42/EU

Varenr. Produkt

30145 Vibrationsmadras til Wellness Nordic Gyngestolen® 
og Nordic Sensi®Chair

30146 Nakkepude til vibrationsmadras

30147 Sikkerheds-kit, hvor vibrationsmadrassens ledninger 
er afkortede til 30 cm. sektioner

Opbygning
• Vibrationsmadrassen har 10  indbyggede 12 VDC vibrations 

en heder (5 i hver side) med vibrationsfrekvens på 5060 Hz.

• Vibrationsenhederne er placeret parvis, parallelt med 
 hinanden.

• Vibrationsenhederne er jævnt fordelt over vibrations
madrassen, så de bedst muligt stimulerer vigtige dele af 
kroppen og samtidig passer til Wellness Nordic Gyngestolen® 
og Nordic Sensi®Chair’s konstruktion og funktion.
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