
 

 

 

inmu RELAX 
– interaktiv musikpude 

Inmu RELAX Interaktiv Musikpude er 

et unikt, nyskabende og sansestimule-

rende hjælpemiddel, som med sin 

musik og dybe vibrationer kan skabe 

ro og velvære for demente og andre 

med særlige behov.  

Musikuniverset er unikt og udvikler 

sig, alt efter hvordan den bevæges, 

trykkes eller krammes.  

Den er designet i lækre materialer i høj kvalitet, og betrækket kan va-

skes efter behov. Dens udformning giver lyst til at blive taget op, holdt 

om og til at indgå som et naturligt og værdigt element i hverdagen. 

Den er foret med naturmaterialer og kan tåle moderate stød, som 

f.eks. at blive tabt eller kastet på gulvet.  

Den er meget enkel at bruge: Den starter, når den mærker berøring, 

rystelser eller anden bevægelse, og den bliver ved med at spille sin 

unikke musik ca. 2 minutter efter, at man har lagt den fra sig. Musikken 

dannes, efterhånden som den mærker berøring og stiger i intensitet, 

hvis den f.eks. rystes eller bevæges hurtigt.  

 



Se mere på www.gmcare.dk 

Ønsker du at høre nærmere, er du også velkommen til at kontakte os på telefon 

51 15 01 10 

eller på mail info@gmcare.dk 

 

 

 

 

Da der ikke er nogen startknap, kan alle intuitivt bruge den - og dens 

genopladelige batteri skal kun lades op ca. hver 3. uge (transformer og 

ledning medfølger). Når batteriet er ved at være afladet, giver den 

nogle distinkte lyde fra sig (to toner samt 3 bankelyde), som stopper, 

når man sætter ladestikket i puden og begynder genopladningen. 

FAKTA: 

• Inmu RELAX’ musik er unik og skabes i nuet af brugerens berøring 

• inmu RELAX er enkel at bruge og aktiveres ved simpel berøring  

• inmu RELAX stopper ca. 2 minutter efter den sidste berøring eller 

bevægelse  

• Yderbetræk: Økologisk bomuldsfleece (et syntetisk polyesterfleece-

betræk kan tilkøbes)  

• Allergivenlige materialer  

• Vaskbart (yder-)betræk: 40 gr. C (bomuld) og 60 gr. C (polyester)  

• Inderbetrækket er vandafvisende (men ikke vandtæt)  

• Maksimalt tryk på puden: 100 kg, kan tåle moderate stød og at 

blive tabt på gulvet 

• Pudens genopladelige batteri holder til ca. 3 ugers brug, før det 

skal oplades (transformerstik og ledning medfølger)  
 


