
At hjælpe mennesker med kognitive forstyrrelser til at slappe 

af ved hjælp af beroligende musik samt vestibulær og taktil 

stimulering kan have en gavnlig effekt på deres trivsel og 

livskvalitet.

Den fuldautomatiske Nordic Sensi®Chair kombinerer disse 

funktioner med en gyngebevægelse for at give en unik og 

beroligende multisensorisk oplevelse.

• CE-mærket i henhold til MDR EN 2017/745

• Indbygget audiosystem med MusiCure®-musik

• 3 forudindstillede automatiske programmer med multisensorisk 

stimulering

• Nem at rengøre og desinficere, blødt kunstlæder

• Trolley på hjul for nem integration med patientlifte

• Armlæn med udsvingsfunktion, som kan  

anvendes af brugeren ved ind- og udstigning

• Aftageligt inkontinensbetræk

• Ekstraudstyr: Tyngdetæpper, positioneringskit og U-pude.

Bredde 85 cm

Højde 
over gulv
13 cm

Hjulstørrelse
10 cm

Højdeinterval
83,5 – 122,5

Frihøjde over gulv
13 cm



Farver og muligheder

Nordic Sensi®Chair fås i 2 farver, sort eller hvid, med 

kontrastfarve (armlæns- og inkontinensbetræk) i mange 

farvekombinationer. 

Systemspecifikationer
Strømforsyning AC 230V / 50Hz

Strømforbrug 90W

Driftsomgivelser 0 til 40˚C

Brandklasse EN1021-1 & 1021-2

El-sikkerhedsklasse EN 60601-1, EN 60601-2, EN 60601-6, EN 60601-11

Musik og vibration
Type 1-vejs, enkelthøjttalersystem

Impedans 8Ω

Højttalerens membranstørrelse Fuldt omfang, 7 cm x 2

Højttalernes forstærker 14W (7W + 7W), 1 kHz

Vibration forstærker 14W, 70 Hz

Ekstern indgangsterminal Stereo mini-jack, 3,5 mm

Fjernbetjening
Driftsinterval Cirka 100 cm

IR-modtager Begge sider af stolen

Batterier 2 x AAA

Forudindstillede 
programmer

3 programmer: Relax, Refresh og Comfort

Relax

Varighed 20 min.

• Ryglæn bliver sænket til halvt tilbagelænet 
position ved starten af programmet

• Halvt tilbagelænet position bevares under 
resten af programmet

• Vender tilbage til siddende position ved 
 slutningen af programmet

• Integreret Musicure afslapningsmusik
• Taktil stimulering af ryggen

Refresh

Varighed 20 min.

• Ryglæn sænkes til liggende i 5 trin
• Vender tilbage til siddende position ved 

 slutningen af programmet
• Varierende gyngehastighed
• Integreret Musicure stimulerende musik
• Taktil stimulering af ryggen

Comfort

Varighed 120 min. (kan evt. afbrydes før)

• Ryglæn i opret position under hele programmet
• Konstant gyngehastighed
• Ingen musik

Overordnede mål (inklusive sokkel)
Længde, opret position 143,5 cm

Højde, opret position 122,5 cm

Længde, helt udstrakt 183 cm

Højde, fuldt udstrakt 83.5 cm (begrænset af armlæn)

Maks. bredde (trolley) 85 cm

Længde, ryglæn 85 cm

Længde, sædesektion 53 cm

Længde, benstøtte 50 cm

Bredde, sædesektion 66,5 cm

Sædehøjde bagtil 53 cm

Sædehøjde fortil 58,5 cm

Produktvægt inkl. trolley 74,4 kg

Produktvægt, stol alene
inkl, madras og fjernbetjening 46 kg

Hjultype Drejelige, individuelt låsbare

Hjulstørrelse 10 cm

Frihøjde under trolley 13 cm

Max. brugervægt 130 kg

Materiale

Stolens og madrassens polstring 
samt armlænsovertræk

Polyuretanlæder (syntetisk læder). Biokompatibi-
litetstestet ihht. ISO 10993. Rengøring: Aftørres 
med rengøringsmiddel. Desinfektion: Aftørres med 
alkoholopløsning (70%) eller klor-opløsning (0,5%)

Buffermateriale Uretan

Armlæn og inkontinensbetræk Polyuretan (syntetisk læder)

Ekstra tilbehør

Tyngdedyne 3,7 kg. 100 x 125 cm. 
Fås i andre størrelser og vægte

Hygiejnebetræk 125 x 100 cm

U-pude Med hygiejnebetræk inderst, komfortbetræk i  
4 forskellige farver som tilbehør

Positioneringssæt 4 kiler, 1 halv-rulle og et bælte til opbevaring, 
farve: antracit

Topbeskyttelse Farve: hvid eller sort, med eller uden lomme

Ben-positionering Hvid

Madras Tolags trykfordeling med strækbart hygiejnebetræk 
i støvblå

Vibrationsmadras Med 10 vibrationsenheder, farve: fudge. Egen fjern-
betjening. Flere forskellige vibrationsprogrammer.
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Primære farver Kontrastfarver

Sort Sort

Lilla Hvid

Kiwi

Bourgogne

Fudge

Hvid

Længdeinterval
143,5 – 183,0
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Nordic Sensi®Chair er CE mærket efter de medicinske forordninger,  
MDR EN 2017/745. Den har afløst Wellness Nordic Gyngestolen® i 2022. 

© 2022 Wellness Nordic A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Ændringer i 
produktet eller dele heraf er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra 
Wellness Nordic A/S. Varemærker er mærket med ®.  
Nordic Sensi® ejes af Wellness Nordic A/S, og Musicure® ejes af MusiCure 
i HealthCare ApS.


