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Prøv Nordic Sensi®Chair
Kontakt os for at høre mere om Nordic Sensi®Chair eller aftale om gratis testperiode. 

Nordic Sensi®Chair er CE-mærket efter MDR EN 2017/745/EU.

Nordic Sensi®Chair 
t i l  patienter på
somatiske afdelinger



Stimuli til hospitalspatienter
Nordic Sensi®Chair er et non-farmakologisk hjælpe-
middel til stimulering af sanserne. Den er velegnet til 
 patienter med urolig eller  udadreagerende adfærd, 
smerte, psykisk ubalance samt delirium. Kombinationen 
af Nordic Sensi®Chairs blide gyngebevægelser, bas-
vibrationer og beroligende musik giver ro og afstresning. 

Når Nordic Sensi®Chairs tre sensoriske gyngepro-
grammer er i brug, suppleres gyngebevægelserne med 
beroligende musik fra MusiCure®, som musiker og 
komponist Niels Eje står bag. Musikken er specialkom-
poneret og har  dokumenteret afstressende og beroli-
gende effekt. 

Mere end 20 års udvikling, studier og klinisk forskning 
udgør  fundamentet for musikken, som er testet og 
 dokumenteret af  forskere på hospitaler. De kliniske 
studier samt anden dokumentation kan  rekvireres hos  
Wellness Nordic.

LÆS MERE OM NORDIC SENSI®CHAIR PÅ WWW.WELLNESSNORDIC.COM

Basvibrationer 
i ryglænet

Aftagelige          armlæn

Låsbare dobbelthjul

Trykfordelende madras

Ryglæn med indbyggede højttalere  
med beroligende musik fra MusiCure®Trinløst vipbart ryglæn

Højdejusterbar
benstøtte

Ti l s tanden de l i r  rammer  10-30%  a f 

somat i sk  ind lag te  pa t ien te r. 

Hos  ældre  pa t ien te r  e r  ta l l e t  he l t  oppe  på 

50% . De l i r  f o r vær re r  he lb reds t i l s tanden, 

f o r længer  ind lægge lsen  og  øger 

mor ta l i t e ten . En  ind lægge lse  på  hosp i ta l 

e r  dy r t  f o r  de t  o f fen t l i ge .

Enkel og brugervenlig styring

Let tilgængelige overflader,  
som er nemme at afspritte

Linette Thorn, specialeansvarlig  
intensivsygeplejerske, Intensiv Nord 2,  
Aarhus Universitets Hospital: 

”Vi anvender Nordic Sensi®Chair til at hjælpe delirøse og 
langtidsindlagte patienter, hvor  sansestolen bidrager til 
variation og afveksling. Andre patienter  bruger stolen for 
velvære og øget  velbefindende. Alle stolens sensoriske 
programmer kommer i brug på afdelingen”. 



L I N D R I N G

K O M F O R T

T R I V S E L

R O

B E V I D S T H E D

Gode resultater med  
Nordic Sensi®Chair 
på hospitaler

Somatiske hospitalsafdelinger, heriblandt:
• intensiv
• palliativ
• neurologisk
• geriatrisk
• medicinsk

anvender ofte Nordic Sensi®Chair som et tilbud 
til svækkede og/eller  delirøse  patienter. Sanse-
stimuleringen tilbydes som en del af plejeplanen 
og giver patienterne mulighed for at opnå ro og hvile.

Stolen anvendes til at skabe ro hos patienter med 
urolig, udadreagerende og smertepræget adfærd samt 
til at forkorte tilstande af delir. Den anvendes også til 
at stimulere til øget arousal i opvågningen hos mere 
passive patienter.

Tilbagemeldinger fra hospitaler viser, at det ikke alene 
er patienterne, der har glæde af Nordic Sensi®Chair, 
men at den positive effekt på patienterne også smitter 
af på arbejdsmiljøet på afdelingen, som opleves som 
mere roligt.

Flere danske hospitaler har udført case-studier, der 
påviser en positiv effekt af Nordic Sensi®Chair.  
Referencer kan rekvireres ved henvendelse til  
Wellness Nordic.

Højdejusterbar
benstøtte
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Prøv Nordic Sensi®Chair
Kontakt os for at høre mere om Nordic Sensi®Chair eller aftale om gratis testperiode. 

Nordic Sensi®Chair er CE-mærket efter MDR EN 2017/745/EU.

Referencer
Nordic Sensi®Chair anvendes på en række danske hospitaler,  
bl.a. på Rigshospitalet, OUH Odense, OUH Svendborg,  
Glostrup Hospital og Aarhus Universitetshospital. Stolens stimuli 
anvendes typisk for at skabe øget bevidsthed, reducere uro, både 
motorisk og mentalt – men f.eks. også ved delir, søvnproblemer 
og uhensigtsmæssig adfærd.

 AUX-port gør det muligt at 
tilslutte en ekstern lydkilde 
fra f.eks. en smartphone eller 
tablet.

Fjernbetjeningen er monteret 
med en spiralledning, så 
bortkomst forhindres.

Armstøtter kan åbnes eller 
tages af for at lette ind- og 
udstigning. Det giver sikkerhed 
og forbedrer arbejds forhold 
ved eventuelle  nød situationer.

4 låsbare dobbelthjul gør stolen 
stabil, både under transport 
og anvendelse. Frihøjden gør 
det muligt at anvende mobil 
personløfter.

Positioneringssæt
med fire kiler, benrulle og 
strop sikrer korrekt  position, 
sikkerhed og  stabilitet.  
Fås som tilbehør.

Det elastiske betræk, som har 
indvendige  syninger, lægger sig 
tæt om  madrassen.

Den 6 cm høje madras i visko-
elastisk, 2-komponent- skum 
fordeler trykket jævnt og sikrer 
høj komfort.  Rengøring foregår 
med gængse ren gøringsmidler 
eller ved desinfektion med 
alkohol-/kloropløsninger.

Leg-positioner indgår i stolens 
standardudrustning.

15 cm

Nordic Sensi®Chair– enkel og sikker at anvende

Armlænsbetrækkene er forberedt til anvendelse 
af hospitalsudstyr, f.eks. urinposer. 

Nordic Sensi®Chair er udviklet i  sam  arbejde med 
danske hospitaler specifikt til  hospitalsbrug.  
Den imødekommer de særlige krav til hygiejne og 
sikkerhed, der findes i hospitalssektoren.

Wellness Nordic A/S · Tinvej 20C · DK 3060 Espergærde 
Tlf. 3874 5450 · info@wellnessnordic.com · www.wellnessnordic.com


