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ThevoChair - Bevægelsesstolen
Aktiverer krop og sind for

mennesker med demens



Videnskabelige studier beviser: Vuggende bevægelser lindrer symptomerne på demens sygdom. 

Den ramte er veltilpas og bedre til at optage nye indtryk. Angst og depression bliver reduceret.

Via blide vuggende bevægelser bliver led som fod, knæ og hofte skånsomt bevæget.

Vuggende bevægelser aktiverer sindet
og aktiverer mennesket.

ThevoChair - Bevægelsesstolen 

Også for personer med  indskrænket mobilitet muliggør ThevoChair øvelserne mere bevægelse.

Skammel (valgfri)
Svinger med og tilbyder 
yderligere bevægelses- 
impulser.

Stof
Det åndebare stof kan tørres af  
med en fugtig klud, desinficeres,  
er fugtighedsafvisende og  
flammehæmmende.

Ryggen med MiS Micro-Stimulation®

lader den demente bedre mærke sin egen krop.  
Dette forstærker det positive aspekt  
af gyngebevægelserne.

Blid vuggen 
med lav kraft muligt i form af 
speciel pendel som skånende 
bevæger flere led.

Fordele:
 Mange dementramte er mere veltilpasse og bedre til at optage nye indtryk. 

 Mindre plejeudgifter for pårørende og plejepersonale.

 Ingen bivirkninger - medicin kan evt. reducers.

 Høj stabilitet - stor sikkerhed.

 Kvalitetsprodukt fra Thomashilfen.

Han er meget mere aktiv og opmærksom, siden han er begyndt at bruge gyngestolen hver dag. 
Hans medicin er også blevet reduceret. 
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* Nancy M. Watson, Thelma J. Wells, 

Christopher Cox (1998)

Rocking chair therapy for dementia 

patients: Its effect on psychosocial 

well-being balance

Effekten 

kontrolleres ved 

summariske 

undersøgelser*

Sikkerhed 
gynge uden risiko takket være god stabilitet 
Ingen skaderisiko. kan svinge 360° og 
byder en stor aktionsradius. Det er ufarligt 
at sætte sig i stolen- og rejse sig igen.

 

A summary of the results of a study conducted to measure 

the effectiveness of rocking motions in dementia patients

Vågen og opmærksom
Jo længere den berørte gynger,  
jo mere stiger hans opmærksomhed.  
Den forbedrer blodcirkulation  
og bevægelse, fremmer følesen  
af balance og mindsker risikoen 
for at falde. Patienten er mere  
vågen og har en bedre  
dag/ nat rytme.

Mindre medicin/  
færre bivirkninger
Med stigende gyngetid kan  
der gives afkald på antidepressiv. 
Allerede ved en gyngetid 
på 80 min. dagligt mindres  
depression og angstilstande  
væsentligt.


