
Gyngestolsterapi har positiv 
indvirkning på det mentale og 
fysiske velbefi ndende hos 
personer med en demenssygdom*
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Plejepersonalet oplevede at 
20 minutters gyngning 
modsvarede 5 mg Oxascand

Ola Polmé, specialsygeplejerske, forfatter 
og foredragsholder i demensomsorg

Wellness Nordic 
Gyngestolen er enkel 
i brug og funktion
Stolen betjenes fra en let 
håndterlig � ernbetjening.  
Alle funktioner som program-
mer, bevægelser, musik og 
stoleindstillinger  styres alle 
fra � ernbetjeningen med et 
let tryk.

Praktisk tilbehør til 
daglig brug
Til stolen hører forskelligt 
tilbehør, som forenkler brugen 
i hverdagen.  Bl.a. armlæn, hjul 
og inkontinensbetræk, som er 
nemt og praktisk at rengøre.

Stolen føres i sort og hvid. Det bløde kunstlæder er nemt at 
rengøre og vedligeholde. 

Fodstøttebeskyttelse i 
gennemsigtig plast.

Læs mere om musikken af 
Niels Eje på MusiCure.com

Stolen er monteret på vogn med armlæn og låsbare hjul. Armlænet har 3 låsbare indstillinger, så det er sikkkert at bruge.

Inkontinensbetræk i Stamskin® kompo-
sitmateriale er vandtæt, slidstærkt og 
antibakterielt behandlet.

Ekstern lydindgang til egen 
afspiller.

Wellness Nordic Danmark
Bakkegårdsvej 311
3050 Humlebæk
Telefon: 3169 0493
Mail: info@wellnessnordic.com

besøg www.wellnessnordic.dk/gyngestolen
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Gyngestolsstudier viser konkrete resultater med øget trivsel 
og velbefi ndende hos personer som rammes af demens

”På Svovlhatten har vi afprøvet Wellness Nordic 
Gyngestolen på en borger med meget urolig og 
råbende adfærd. Han har haft svært ved, at � nde ro 
i en stol og det har været nødvendigt, at � ksere ham 
med en blød stofsele for at undgå fald på gulvet. Vi 
har arbejdet med Marte Meo, sansestimulering og 
andre pædagogiske principper, uden succes. Vi har 
afprøvet Gyngestolen. Det blev med det samme en 
succes. Han fandt ro og hvile. Borgeren sidder nu 
mange af sine vågne timer i Gyngestolen. Det har 
givet ham ro og en bedre livskvalitet. 
Før krævede borgeren pleje og opmærksomhed 
hvert 5. minut. Nu har Gyngestolen ændret plejen 
og opmærksomheden til et niveau på linie med de 
øvrige borgere. Det har samtidig forbedret arbejds-
miljøet, da der ikke længere kommer råbestøj fra 
denne borger.” 
Merete Daurehøj, Afdelingsleder. Plejecenter 
Svovlhatten, Odense.

”En af vores daggæster, en ældre dame, meget hårdt 
ramt af Parkinson og Alzheimer demens. Hun er 
meget urolig og har det bedst, når hun er i hænder 
hele tiden. Hun vækker de andre daggæster, når de 
falder til ro over middag. Efter en times tid i Wellness 
Nordic stolen, er der faldet så meget ro over hende, 
at hun uden problemer kan deltage i aktiviteter og 
mindre gøremål.” Bodil Sørensen, Demenskoor-
dinator – Samværsgruppen. Plejecentret Sjælsø, 
Birkerød, Rudersdal Kommune.

Gyngestolsterapi bidrager til et roligere miljø på enheder 
med demensramte 

Det amerikanske tidsskrift  ‘American Journal of Alzhei-
mer’s Disease and Other Dementias ® (AJA) er for fagfolk 
på forkant med Alzheimers pleje, demens og klinisk 
depression – især læger, sygeplejersker og psykiatere.
Studiet er foretaget på et plejehjem med speciale i pleje 
af ældre demente igennem en periode på 2 år. Delta-
gerne var mellem 72 og 95 år og blev opdelt i studie-
grupper i forhold til bestemte kriterier – bl.a. diagnosti-
seret demens.
 
Forbedret livskvalitet uden behov for medicinering
Undersøgelsen viser, at den enkelte efter gyngning 
oplevede at være mindre bange og mindre deprimeret. 
Gyngestolsterapien viste også en lovende, innovativ 

metode til at forbedre livskvaliteten for plejebeboerne 
uden at skulle ty til medicin. Den aktuelle undersøgelse 
viser, at ældreplejen kan indføre gyngestole med god 
samvittighed. Brugen af gyngestole er sikker og praktisk 
og tilbyder både afslapning samt mental og fysisk 
støtte.

Ola Polmé, foredragsholder i demenspleje, og tidligere 
sygeplejerske på psykogeriatriske enheder og demens-
hjem: ”Jeg oplever, at gyngning direkte forbedrer trivslen 
hos personer med demens. Dens beroligende virkning 
betyder, at der bruges mindre energi på at håndtere 
problemadfærd. Jeg har hørt plejepersonale udtale, at 20 
minutters gyngestolsterapi modsvarer 5 mg Oxascand.”

   

Kontakt Wellness Nordic på tlf. 3169 0493, hvis du vil høre
mere om at få gyngestolen på prøve eller høre mere om bl.a.
projektet fra American Journal of Alzheimer’s Disease.

Wellness Nordic Gyngestolen har to indbyggede højtalere i ryglænet 
og en basvibration i lænden, som skaber en behagelig taktil sti-
mulering. Stolen bliver leveret med musik fra MusiCure. MusiCure 
er specielt designet original musik med dokumenteret e� ekt, som 
beroliger patienten og skaber en positiv oplevelse. 
Musikken er komponeret og produceret af den danske komponist 
Niels Eje. Skabelsen af MusiCure er baseret på mere end 12 års udvik-
ling og forskning i den beroligende, afstressende og mentalt stimule-
rende virkning af denne specielt designede musik. Feks. er “Musik 
til mental stimulation” et specialudviklet album til behandling af 
demenssygdomme udarbejdet for den Danske Alzheimer Forening.

Beroligende musik med taktil stimulering

Wellness Nordic Gyngestolen
- moderne gyngestolsterapi
Wellness Nordic Gyngestolen er en moderne gyngestol. Den har 
3 automatiske programmer med moderate bevægelser. Den kan 
indstilles i nøjagtig den position brugeren ønsker, og den har en 
utrolig komfort. Den fylder ikke mere end en almindelig lænestol, 
og der er monteret hjul i stellet, så den er nem at � ytte.

Læs mere på www.wellnessnordic.dk/gyngestolen 


