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Innovativ velfærdsteknologi:
NORDIC SENSI®CHAIR

Farvekombinationer



Wellness Nordic Sensi®Chair er en en innovativ gyngestol, der bidrager med 

multisensorisk stimulering af brugerens sanser. Den anvendes som non- 

farmakologisk, velfærdsteknologisk hjælpemiddel til at berolige mennesker 

med udadreagerende, urolig adfærd, eller til at øge aktivitetsniveauet hos 

mennesker med nedsat arousal. 

Den har 3 automatiske programmer med moderate, glidende gyngebevægel-

ser, Relax, Refresh og Comfort. De to første programmer varer 20 minutter 

mens det sidste varer 120 minutter. Den kan indstilles i nøjagtig den position 

brugeren ønsker, og den har en utrolig komfort. Den er monteret på en vogn 

med hjul, så den er nem at flytte, ligesom frihøjden på 13 cm betyder, at der 

kan anvendes gulvlift. For at øge de taktile stimuli, samt for at sikre bruge-

rens oplevelse af tryghed, anvendes tyngdedyner, samt positionerende puder 

sammen med Nordic Sensi®Chair. Se billedet til højre. 

Beroligende musik med taktil stimulering
Wellness Nordic Sensi®Chair har to indbyggede højttalere i ryglænet og en 

basvibration ved lænden. Dette skaber en behagelig taktil stimulering. Stolen 

bliver leveret med musik fra  MusiCure® in Healthcare. MusiCure® er specielt 

designet original musik med dokumenteret effekt, som beroliger brugeren og 

skaber en positiv oplevelse. 

Musikken er komponeret og produceret af den danske komponist Niels Eje og 

har gennem talrige internationalt publicerede evidensstudier bevist sin værdi til 

anvendelse indenfor sundhedsvæsnet.. Skabelsen af MusiCure er baseret på 

mere end 20 års udvikling og forskning i den beroligende og mentalt stimule-

rende virkning af denne specialkomponerede musik. 

Nordic Sensi®Chair er CE mærket som medicinsk 

teknisk hjælpemiddel i henhold til MDR EN 2017/745, 

og evidens for stolens kliniske effekt kan rekvireres ved 

henvendelse til Wellness Nordic.

Nordic Sensi®Chair 
– et moderne sansestimulerende 
hjælpemiddel

Kunderne har ordet
Nordic Sensi®Chair markedsføres i dag i mere end 20 lande over 

hele verden. Tidligere foretog  Wellness Nordic A/S en kunde-

undersøgelse blandt kunder inden for demenspleje med erfaring i 

anvendelse af Nordic Sensi®Chair.  Undersøgelsen blev gennemført i 

Danmark samt i seks øvrige lande og havde 184 respondenter. 92% 

af alle respondenter vil meget varmt anbefale Nordic Sensi®Chair til 

andre professionelle indenfor demensplejen. 

Læs mere om, hvordan Nordic Sensi®Chair påvirker 

 respondenternes daglige arbejde på wellnessnordic.com

Løfter niveauet af plejen
I tillæg til den store kundetilfredshed er vurderingen, at  Nordic 

 Sensi®Chair også bidrager til at forbedre arbejdsprocesserne i plejen. 

Kunderne oplever, at Nordic Sensi®Chair bidrager til

• at kvaliteten af plejen øges (75%)

• at arbejdsmiljøet bliver bedre og mere roligt (70%)

• at personalet får frigjort mere tid (27%).



Anvendelse af
sansestimulering med  
Nordic Sensi®Chair

Demens- 
lidelser

Motorisk uro

Udviklings- og  
opmærksomheds- 

forstyrrelser

Hjerneskade

Kritisk
sygdom

Psykiatriske
lidelser

Der er mange steder indenfor hospitals- og plejesektoren, hvor der er stigende 

efterspørgsel efter non-farmakologiske hjælpemidler og tilbud, og hvor Nordic 

Sensi®Chair har bevist sin værdi f.eks.: 

• inden for demensplejen 

• inden for psykiatrien

• på somatiske hospitalsafsnit

• til børn og voksne, der lider af udviklingsforstyrrelser såsom  

 ADHD, ADD, autisme mv.

• til personer med hjerneskade

• til børn og unge på specialskoler

• på botilbud og døgninstitutioner. 

Specialskole:
”Vores elever har generelt sanseintegrationsproblemer, 

vanskeligheder med at koncen trere sig i længere tid. I forbindelse 

med gyngningen falder ele verne ofte i søvn, trækker vejret dybt, 

putter sig og bliver helt stille. Bagefter oplever vi, at de er mere rolige 

og har energi og overskud til at deltage i resten af dagens aktiviteter. 

Elevens ro og overskud vil dæmpe den uro, der kan have været 

omkring eleven.”

Akutpsykiatrisk afsnit:
”Evalueringen af effekten af at gynge peger på, at patienter med 

selvskadende ad færd, angst, depression og uro har godt af at 

sidde i gyngestolen. Pa tienterne opleves at blive mere rolige og 

mærker sig selv bedre. Ifølge undersøgelsen evaluerer  patienterne, 

at især tristhed og uro bliver lindret, efter de har siddet i stolen. 

Angstniveauet blev i nogen grad reduceret.”

Demensplejehjem:
”Vi har med succes afprøvet Nordic Sensi®Chair på en dement beboer 

med en meget urolig og råbende adfærd. Han fandt ro og hvile. Han 

sidder nu mange af sine vågne timer i stolen, hvilket har givet ham 

mere ro og bedre livskvalitet. Også personalet oplever fordele. Tidligere 

krævede han pleje og opmærksomhed hvert femte minut – nu er behovet 

på niveau med dét, vi oplever hos plejehjemmets øvrige beboere. 

Arbejdsmiljøet er også blevet bedre, da der ikke længere kommer 

råbestøj fra denne beboer.”

Find flere kundereferencer og rapporter om Nordic Sensi®Chair’s  
effekt på www.wellnessnordic.com/dokumentation

Kundeerfaringer
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Farvekombinationer
Nordic Sensi®Chair leveres som standard i sort eller hvid. 

Inkontinensbetræk og armlænsovertræk indgår i gyngestolens 

standardopbygning og kan efter eget valg leveres i fem ekstra 

farver (se nedenfor). Med i alt 12 farvekombinationer kan man 

opnå et individuelt udtryk eller lettere tilpasse Nordic Sensi®Chair 

et specifikt miljø. 

Supplerende udstyr

TYNGDEDYNER

Vi anbefaler at anvende en tyng-
dedyne i kombination med Nordic 
 Sensi®Chair og vi tilbyder et bredt 
sortiment af tyngdedyner med og 
uden taktile stimuli såsom ringdyn-
der, kædedyner og fiberdyner.

U-PUDE

Ved at omslutte brugeren, giver 
U-puden en oplevelse af afskærm-
ning og afgrænsning, der øger 
kropsfornemmelsen. Hygiejnebe-
trækket er i et PU-materiale og kan 
disinficeres med alkohol. Det er ikke 
aftageligt. U-puden kan forsynes 
med et vaskbart komfortbetræk, der 
findes i flere matchende farver.
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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. Læs mere om øvrige tekniske specifikationer i brugervejledningen eller på www.wellnessnordic.comWellness Nordic A/S · Tinvej 20C · DK 3060 Espergærde 

Tlf. 3874 5450 · info@wellnessnordic.com · www.wellnessnordic.com

VIBRATIONSMADRAS TIL CARE-MODELLEN

Et multi sensorisk redskab, der supplerer Nordic Sensi®Chairs bevægelser 
med øget sansestimulering i form af vibration, og som giver endnu flere 
anvendelsesmuligheder for en bredere brugergruppe. Den er specialudviklet 
til Wellness Nordic Sensi®Chair og Wellness Nordic® Gyngestolen.

Øvre ryg

Lænd
Sædeparti

Lårets bagside

Underben

POSITIONERINGSKIT

Positioneringskittet består af 4 kiler, en halvrulle og en opbevaringsstrop i  
stolens farve. Det anvendes til at positionere patient/borger sikkert og 
 behageligt samt at stabilisere siddestillingen og forebygge nedadglidning.

TOPBESKYTTELSE

Beskytter toppen af stolens ryg mod 
skrammer. 

Fås med eller uden lomme samt 
i hvid eller sort.

TRYKAFLASTENDE MADRAS

Trykaflastende madras i to-kompo-
nent, temperatur følsomt skum til 
Nordic Sensi®Chair og Wellness Nordic 
Gynge stolen. Anvendes til brugere i 
 risikogruppe for tryksår, eller hvis bruge-
ren skal sidde længe i stolen.


