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Hos Zibo Athene står vi altid klar til at hjælpe dig. Herunder finder du kontaktinformation på de konsulenter, 
der er tilknyttet Sense. Har du spørgsmål, brug for hjælp eller produktrelateret undervisning så tag endelig 

kontakt. 

Seminarer og skræddersyede projektforløb
Vi tilbyder desuden afholdelse af seminarer eller skræddersyede projektforløb. Alt sammen efter dine ønsker. Lad 
os tage en snak om det, så vi finder den rette løsning til dig. Ønsker du at afprøve et givent produkt, stiller vi det 
gerne til rådighed ifm. afprøvning.

Vi ser frem til et givende samarbejde ... og sætter en ære i at gøre en forskel for dig.

Kontaktinformation

Tina Skaarup 
Ergoterapeut 

Sales- and Product 
Manager

40 78 10 94
tsb@ziboathene.dk

Heidi R. Lilholm 
Fysioterapeut

Key Account  
Manager
Syddanmark

91 89 03 44 
hrl@ziboathene.dk

Ditte Kjeld Storm
Ergoterapeut
 
Key Account  
Manager
Midt- og Nordjylland

40 78 04 16 
dks@ziboathene.dk 

Lene Reinhold
Ergoterapeut

Key Account  
Manager
Hovedstaden

(+45) 91 89 54 99 
lr@ziboathene.dk

Marian Fyrkilde
Ergoterapeut

Key Account  
Manager
Sjælland

(+45) 30 73 48 06  
mf@ziboathene.dk

Zibo Athene A/S
Mere end blot et samarbejde ...

Kundeservice
Louise og Nina er klar til at hjælpe på:

Tlf.: 76 900 407
E-mail: post@ziboathene.dk



Sense

Sense
Sansestimulerende hjælpemidler

Vores sansestimulerende hjælpemidler kan medvirke til at afhjælpe forskellige sanseforstyrrelser. Mennesket har i alt 7 
san-ser, hvoraf de tre basale sansers (berørings-, ligevægts- samt muskel- og ledsansen) hæmmende og fremmende effekt  
påvirker brugen af de øvrige sanser (syns-, høre-, smags- og lugtesans) og hermed vores evne til at samordne sanseindtryk.
 
Er der af forskellige årsager uorden i sansesystemet, kan det føre til aktivitetsproblemer i hverdagen af lettere eller svære-
re grad. Når vore sanser er tilpas stimulerede, skabes øgede forudsætninger for mestring af fysiske, kognitive, psykiske og 
psykosociale aktiviteter, øget selvhjulpenhed og dermed trivsel i hverdagen.

Vores SENSE-produkter anvendes af mennesker med forskellige udfordringer – herunder:
• Psykiske lidelser 
 • Depression
 • Angst 
 • ADHD og relaterede problemer
 • Skizofreni
 • Spiseforstyrrelser
• Autisme-spektrum 
• Sensoriske forstyrrelser
• Præmaturitet 
• Udviklingsforstyrrelser
• Demens 
• Andre neurologiske forstyrrelser – herunder spasticitet, ataksi, pareser mv.
• Smerteproblematikker
• Kropslig uro
• Kognitive- samt indlæringsvanskeligheder
• Generelle søvn- og indsovningsproblematikker

Vores ergoterapeuter giver gerne faglig sparring og rådgivning i forhold til valg af sansestimulerende hjælpemiddel  
– målrettet den enkelte borger eller brugergruppe.
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Kædedyne®
Beroligende og kropsafgrænsende sansestimuli

Kædedynen er en sansestimulerende tyngdedyne, syet i 
lange kanaler, hvori der ligger kæder. Kæderne stimulerer 
til ro, tryghed og kropsafgrænsning. Dermed opnås hurtige-
re indsovning og færre opvågninger. Kæderne er fastgjorte 
i kanalernes ender, hvilket gør dynen lydløs ved brug. Kæde-
dynen er åndbar og håndtérbar og findes i adskillige varianter.
Kæderne er coated stål og tekstilmaterialet er Trevira; 
brand- og flammehæmmende. Kædedynens smalle kanaler 
gør, at dynen falder tæt omkring kroppen.

Vendbar for forskellige grader af stimuli
Da den ene side er mere polstret end den anden,  giver det 
brugeren mulighed for to forskellige grader af taktile og 
proprioceptive stimuli i én og samme dyne. 

Kædedyne® Sensitive – ekstra polstret
Ønsker man en blødere kædedyne, med større forskel på de 
to sider end i denne variant, anbefales kædedyne® Sensitive.  
Den har dobbelt så meget polstring på kædedynens polstre-
de side, sammenlignet med den almindelige Kædedyne®.

Anvendelsesmuligheder

• Søvnproblemer – f.eks forårsaget af stress
• Psykiske lidelser – f.eks. depression, angst, skizofreni,  
 spiseforstyrrelser

• Neurologiske lidelser – f.eks. demenssygdomme
• Udviklingsforstyrrelser – f.eks. autisme, Aspergers syndrom
• Opmærksomhedsforstyrrelser – f.eks. ADHD, ADD

Vaskeanvisning
Kædedynen kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60  
grader på skåneprogram, ilagt den medfølgende vaskepose. 
De tungeste varianter er delbare. Der kan købes hygiejnebe-
træk, som kan vaskes ved 90 grader.

Leveres med både vaskepose og transporttaske.

Ved anvendelse til suicidale og retsanbragte patienter, kan 
ekstra sikret variant af kædedyne anvendes. Kontakt vores 
Sense-afdeling for nærmere information herom.

Baby
1,5 Kg | 100x70 cm
HMI nr.: 62432
Varenr.: KD 600554

Junior
3,4 Kg | 100x140 cm
HMI nr.: 55706
Varenr.: KD 600540 

5 Kg | 100x140 cm
HMI nr.: 69444
Varenr.: KD 600541

Voksen
4 Kg | 200x140 cm
HMI nr.: 55701
Varenr.: KD 600510 

6 Kg | 200x140 cm
HMI nr.: 79275
Varenr.: KD 600537

8 Kg | 200x140 cm
HMI nr.: 55703
Varenr.: KD 600530

10 Kg | 200x140 cm
HMI nr.: 55704
Varenr.: KD 600535

12 Kg | 200x140 cm
HMI nr.: 73036
Varenr.: KD 600536

14 Kg | 200x140 cm
HMI nr.: 100896
Varenr.: KD600561

Hygiejnebetræk junior
m/ lynlås på 3 sider

HMI nr.: 81534
Varenr.: KD 600420 

Hygiejnebetræk voksen

HMI nr.: 81535
Varenr.: KD 600410

Tilbehør

Tekniske data 

Kædedyne® er CE-mærket. Patenteret. Kædedyne® 
produceres i Sverige af Somna og Zibo Athene A/S er 
eneforhandler i Danmark.
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Kædedyne® Sensitive
Blød og lun – som almindelig dyne

Kædedynen er en sansestimulerende tyngdedyne, syet i lange 
kanaler, hvori der ligger kæder. Kæderne stimulerer brugeren 
til ro, tryghed og kropsafgrænsning. Kæderne er fastgjorte i 
kanalernes ender, og dynen er dermed lydløs ved brug. 
Kædedynen er åndbar og håndtérbar.

Vendbar for forskellige grader af stimuli
Da den ene side er mere polstret end den anden,  giver det 
brugeren mulighed for to forskellige grader af taktile og 
proprioceptive stimuli i én og samme dyne. 

Kædedyne® Sensitive – ekstra polstret
Kædedyne Sensitive er en blødere kædedyne end den almin-
delige Kædedyne®, da den har dobbelt så meget polstring 
på den polstrede side. Dette giver en varmere og blødere 
dyne, der via dynens tyngde, stadig giver dyb proprioceptiv  
stimulation. Kædedyne® Sensitive vælges ofte af brugere,  
der ønsker en vægtdyne, der både giver mulighed for  
graduering af stimuli, er blød som en helt almindelig dyne og 
dejlig varm.

Anvendelsesmuligheder
• Søvnproblemer – f.eks forårsaget af stress
• Psykiske lidelser – f.eks. depression, angst, skizofreni,  
 spiseforstyrrelser

• Neurologiske lidelser – f.eks. demenssygdomme
• Udviklingsforstyrrelser – f.eks. autisme, Aspergers syndrom
• Opmærksomhedsforstyrrelser – f.eks. ADHD, ADD
• Smerteproblematikker

Vaskeanvisning
Kædedynen kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60  
grader på skåneprogram, ilagt den medfølgende vaskepose. 
De tungeste varianter er delbare. Der kan købes hygiejnebe-
træk, som kan vaskes ved 90 grader.

Leveres med både vaskepose og transporttaske.

Ved anvendelse til suicidale og retsanbragte patienter, kan 
ekstra sikret variant af kædedyne anvendes. Kontakt vores 
Sense-afdeling for nærmere information herom.

Junior
3,4 kg | 100x140 cm
HMI nr.: 105487
Varenr.:  KDS 600542

5 kg | 100x140 cm
HMI nr.: 105488
Varenr.:  KDS 600544

Voksen
5 kg | 140x205 cm
HMI nr.: 101107
Varenr.:  KDS 600562

7 kg | 140x205 cm
HMI nr.: 101109
Varenr.: KDS 600563

9 kg | 140x205 cm
HMI nr.: 101357
Varenr.: KDS 600565

11 kg | 140x205 cm
HMI nr.: 101108
Varenr.: KDS 60056

Tekniske data 

Hygiejnebetræk junior
m/ lynlås på 3 sider

HMI nr.: 81534
Varenr.: KD 600420

Hygiejnebetræk voksen

HMI nr.: 81535
Varenr.: KD 600410

Tilbehør

Kædedyne® Sensitive er CE-mærket. Patenteret. 
Kædedyne® Sensitive produceres i Sverige af Somna 
og Zibo Athene A/S er eneforhandler i Danmark.
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Kædetæppe™
Ro og tryghed i dagtimerne

Kædetæppet kan anvendes i både dag- og nattetimer, alt 
efter behov. Anbefales ved kraftig uro, angst, sensoriske 
problematikker og ved behovet for kropsafgrænsning.

Uanede anvendelsesmuligheder
Det praktiske stof gør at det kan anvendes uden betræk. 
Kædetæppet er således ideelt i både sofaen, på stolen, 
under transport, i klasseværelset eller steder, hvor der kan 
være behov for at øge fornemmelsen af ro, tryghed og 
bedre koncentrationsevne.

Taktil og proprioceptiv stimulation
Kædetæppets sider er forskellige – den ene side er mere 
polstret end den anden. Dette giver brugeren mulighed 
for at graduere graden af den taktile og proprioceptive  
påvirkning. Kæderne, som ligger indsyet i kanaler, giver 
både taktil og proprioceptiv stimulation. Kanalerne hold-
er på kæderne, så tæppet ligger roligt og trygt omkring  
brugeren. Kædetæppet er desuden lydløst, så brugeren 
ikke oplever støj ved brug.

Topkvalitet i flere størrelser
Tæppet er syet i kraftigt, praktisk og smudsafvisende tek-
stilmateriale, som er både åndbart og brandhæmmende.

Tæppet findes i følgende størrelser:

Størrelse Vægt

70 x 125 cm 4 kg

70 x 205 cm 5 kg

70 x 205 cm 7 kg

140 x 205 cm 15 kg

Markedets mest proprioceptive tæppe 
Det tungeste kædetæppe på 15 kg er markedets mest  
proprioceptive tæppe og kan ligeledes anvendes som  
sansestimulerende/beroligende dyne, idet det så blot læg-
ges i et dynebetræk. Det er desuden delbart med lynlås, så 
vask kan foregå i almindelig vaskemaskine. 

Vaskeanvisning
Kædetæppet kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved
60 grader på skåneprogram. 

Leveres med både vaskepose og transporttaske.

4 Kg | 70x125 cm
HMI nr.: 71516
Varenr.: KV 600660

5 Kg | 70x205 cm
HMI nr.: 86501
Varenr.: KV 600663

7 Kg | 70x205 cm
HMI nr.: 85072 
Varenr.: KV 600661

15 Kg | 140x205 cm
HMI nr.: 85073
Varenr.: KV 600662

Tekniske data 

Kædetæppe™ er CE-mærket. Patenteret.  
Kædetæppe™ produceres i Sverige af Somna  
og Zibo Athene A/S er eneforhandler i Danmark.
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Kædetæppe™ Active
Bedre kropsfornemmelse, ro og koncentration

Kædetæppe™ Active stimulerer berøringssansen og muskel-
ledsansen, mens det ligger på lår og knæ. Det er udviklet 
med henblik på brug i siddende stilling, f.eks. i skolen, på 
job eller under transport, i enhver siddende situation, hvor 
opmærksomhed, fokus og ro er ønskeligt.

Behageligt, dybt tryk
Kæderne i de langsgående kanaler samt granulatfyldet på 
siderne gør, at kædetæppet lægger sig tæt omkring krop-
pen, og giver et behageligt, dybt tryk.

Design der tilgodeser flere målgrupper
Kædetæppe™ Active er designet, så det når omkring livet  
på bruger og lukkes bagpå med velcrolukning. Dette  
design gør, at tæppet bliver liggende ved f.eks. lettere  
aktivitet og faldrisikoen minimeres. 

Praktisk lomme
En centralt placeret lomme på forsiden giver mulighed for 
ro til hænderne, idet tyngden henover lommen bidrager 
med taktile og proprioceptive stimuli. Samtidig kan lommen 
anvendes til opbevaring af f.eks. små sansestimulerende og 
beskæftigende redskaber.

Anvendelsesmuligheder
• Koncentrationsvanskeligheder.
• Ufrivillige bevægelser.
• Demenstilstande.
• Generel motorisk og mental uro.

Vaskeanvisning
Tæppet kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60  
grader på skåneprogram, ilagt den medfølgende vaskepose. 

Leveres med både vaskepose og transporttaske.

Kædetæppe™ Active er CE-mærket. Patenteret. 
Det produceres i Sverige af Somna og Zibo Athene A/S er 
eneforhandler i Danmark.

Junior (store børn, 
mindre voksne)
4 Kg  | 56x82 cm
HMI nr.: 102649 
Varenr.: KV600664

Senior
5,5 Kg | 81x104 cm
HMI nr.: 102650
Varenr.: KV600665

Tekniske data 

Tilbehør: omkredsforlænger
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Kædevest™
Som en omfavnelse – tyngde og stimuli for ro og koncentration

Kædevest™ er et sansestimulerende og beroligende hjælpe- 
middel, som er syet i kraftigt materiale med kanaler, hvori 
der er kæder.

Brugervenlig og komfortabel
Vesten lukkes nemt med bælte og to bånd, så den sidder 
tæt til kroppen. Vestens tyngde og omslutning af kroppen 
giver velvære, bedre kropsopfattelse og ro. Vesten fylder 
ikke mere, end at den kan bæres under tøjet.

Ro og koncentration
Vesten er god at bruge i dagtimerne, hvor der er brug for at 
kunne samle sig, finde ro og koncentration. Det kan f.eks. 
være i skolen, i hjemmet, under transport eller i situationer, 
som kan være overstimulerende.

Tyngdekrave inklusiv
Kædevest™ leveres med Tyngdekrave™, som kan anvendes
sammen med vesten eller separat. 

Den findes til både børn, unge og voksne i følgende størrelser:

Kategori Størrelse

Voksen Small | Medium | Large | X-Large

Barn/junior 110/120 | 128/140 | 146/152

Vesten anvendes blandt andet ved
• Psykiske lidelser som f.eks. angst
• Motorisk eller psykisk uro
• Koncentrationsproblemer
• Dårlig kropsopfattelse
• Opmærksomhedsforstyrrelser som f.eks ADHD og ADD
• Demenssygdomme
• Mistrivsel

Vaskeanvisning
Kædevesten kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved
60 grader på skåneprogram. Vesten leveres med vaskepose
som altid bør anvendes.

Leveres med både vaskepose og transporttaske.

Kædevest™ er CE-mærket. Patenteret. Det produceres 
i Sverige af Somna og Zibo Athene A/S er eneforhandler i 
Danmark.

Barn/junior
110/120 | 2,40 kg*
HMI nr.: 77303
Varenr.: KV600705

128/140 | 3,00 kg*
HMI nr.: 71511
Varenr.: KV600640

146/152 | 3,25 kg*
HMI nr.: 71512
Varenr.: KV600650 
 
*Den angivne vægt er to-
talvægt, inkl. aftagelig krave. 
Voksenkrave: 2,2 kg
Barn/juniorkrave: 1,2 kg

Voksen
Small | 4,80 kg*
HMI nr.: 71513
Varenr.: KV600610

Medium | 5,40 kg*
HMI nr.: 71514
Varenr.: KV600620

Large | 5,65 kg*
HMI nr.: 71515
Varenr.: KV600630

X-Large | 6,60 kg*
HMI nr.: 87466
Varenr.: KV600705

Tekniske data 
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Tyngdekrave™
Reducering af uro

Tyngdekrave™ reducerer uro og anspændthed. Den giver 
samtidig et jævnt og stabilt tryk, som bidrager til en øget 
kropsfornemmelse samt højere grad af ro og tryghed.

Forbedret koncentration 
Ved brug ses forbedret evne til koncentration og fokus, 
mere kropslig ro og en følelse af tryghed.

Fri bevægelighed
Udformningen gør, at kraven ligger godt ned bag skuldrene,
uden at begrænse brugerens bevægelighed. Den kan an-
vendes både stillesiddende og ved aktivitet.

Tyngdekrave™ findes i 3 vægtkategorier:

Kategori Størrelse

Voksen 2,00 kg | 2,50 kg

Junior 1,00 kg

Fyldet er giftfrit, flammesikret granulat.

Vaskeanvisning
Kraven er vaskbar i vaskemaskine på skåneprogram – max 
60 grader.

Leveres med både vaskepose og transporttaske.

Tyngdekrave™ er CE-mærket. Patenteret. Den produceres 
i Sverige af Somna og Zibo Athene A/S er eneforhandler i 
Danmark.

Voksen
2 Kg
Varenr.: TK001
HMI: 86787

2,5 Kg
Varenr.: TK002
HMI: 86788

Junior
1,00 kg
Varenr.: TK003
HMI: 88732

Tekniske data 

Betræk voksen
Grå
2,0 kg | Varenr.:  TK001B
2,5 kg | Varenr.:  TK002B

Betræk junior
Grå/grøn/rosa
1,0 kg | Varenr.: TK003B

Tilbehør
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Terapeutisk vægtbælte
Tyngdehjælpemiddel

Et terapeutisk vægtbælte er et tyngdehjælpemiddel, som  
bidrager til øget ro, balance og kropsfornemmelse. De kan 
anvendes både hjemme, i skole, på job og i forbindelse med 
træning. Bæltets tyngde giver brugeren proprioceptiv feed-
back og dermed en øget sensorisk bevidsthed. 
Følelsen af jordforbindelse giver de bedste betingelser for 
fokusering, koncentration og læring. Ved regelmæssig brug 
ses reducering af hyperaktivitet, uro og forbedret koordination.
 
Miracle Belt
Miracle Belt er et pædiatrisk hjælpemiddel og special- 
designet til helt små børn, som vejer mindre end 34 kg. Se 
yderligere specifikationer på bagsiden.

Sensory Belt
Sensory Belt er et lidt større vægtbælte, udviklet til børn, 
unge og voksne, som vejer mere end 34 kg. Se yderligere 
specifikationer på bagsiden.

Thera Belt
Thera Belt er et vægtbælte med aftagelige tyngdepos-
er. Dette er specielt velegnet til terapeutisk træning, da 
vægten kan gradueres efter behov. Se yderligere specifika-
tioner på bagsiden.

Vores terapibælter er amerikanske og anvendes i alle  
amerikanske stater med stor succes. 

Vi anbefaler brug af bælterne ved. f.eks.
• Motorisk uro
• Nedsat koordination og balance
•  Sanseforstyrrelser
•  Hjerneskade
•  Udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser
• Demenstilstande

Regulérbare og langtidsssikrede
Alle bælter er regulérbare og kan dermed vokse med barnet.  
Der kan desuden tilkøbes stropforlænger ved behov. Thera 
Belt-varianten er forsynet med lynlås, så bæltets indlagte 
vægtposer kan tages ud/ind efter behov. 

Stor fleksibilitet med sæt 
Til terapi- eller træningssteder kan vi anbefale køb af hele 
sættet, for både besparelse og fleksibilitet. 

Rengøring
Materialet er neopren og kan ikke maskinvaskes, men aftør-
res med en fugtig klud. 

Miracle Belt
0,45 Kg | Small 
Varenr.: MB101

0,90 kg | Medium
Varenr.: MB202

1,36 kg | Large
Varenr.: MB303

Sensory Belt 
1,8 Kg | Small 
Varenr.: SB404

2,2 Kg | Medium
Varenr.: SB505

2,7 Kg | Large 
Varenr.: SB606

Thera Belt
0,40 Kg | Baby
Varenr.: TB101

0,90 kg | Barn
Varenr.: TB202

1,30 kg | Small
Varenr.: TB303

1,80 Kg | Medium
Varenr.: TB404

2,20 kg | Large
Varenr.: TB505

2,70 kg | X-large
Varenr.: TB606

24 kg | Terapisæt - 6 stk.
(til terapier/hospitaler)

Tekniske data 
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Stimulite® 3-Zone madras
Optimal trykaflastnings- og sansestimulerende madras

Stimulite® 3-Zone madras anvendes forebyggende og be-
handlende ved sårkategori 1-4 samt i forbindelse med sanse- 
stimulation.

Unik bikubestruktur sikrer varme- og fugtregulering
Madrassen er lavet i termoplastisk polyuretan, der består af 
perforerede celler i bikubestruktur som gør, at luften kan 
cirkulere. Dermed undgås, at huden bliver varm og fugtig. 
Madrassen former sig efter kroppen, så den giver optimal 
stabilitet, trykfordeling og -aflastning.

3 zoner
Stimulite® 3-Zone madras er opbygget, så hovedenden er 
9% blødere og fodenden er 32% blødere end den bærende,  
midterste del. Dette gør, at den er meget skånsom. Madras-
sen kræver ikke særlig instruktion, og vægten på ca. 6 kg gør 
den samtidig let at transportere og håndtere.

Optimale egenskaber i forhold til sansestimulering
Madrassens bikubeceller giver brugeren taktile og proprio-
ceptive sanseindtryk. I kombination med en kædedyne, vil 
brugeren opnå en unik ”sandwich-effekt”. 
Den massive stimulation omkring hele kroppen, giver brug- 
eren optimal kropsafgrænsning. Madrassen bruges derfor 
ofte i forbindelse med behov for øget kropsfornemmelse, 
ro, grounding og  i  sanseintegrationsbehandling.

Vaskeanvisning
Madrassen tåler maskinvask ved 80 grader eller vaske- 
automat ved max 85 grader i 10 minutter. Tørretumbling 
ved kold luft. Inkontinensbetræk medfølger. Betrækket 
tåler vask ved max 95 grader og kold tørretumbling.

Brugervægt Max 225 kg

6 Kg | 85x200x7 cm
HMI nr.: 84708
Varenr.: GSR 00067

Tekniske data 
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Stimulite® Sansehandske
Sansestimulerende handske

Sansehandsken er god til taktil stimulering. Den er meget 
brugervenlig og kan bruges både tør og i bad.

Taktil stimulering
Taktil stimulering kan blandt andet foregå ved hjælp af 
børste, handske eller forskellige former for massage.
Den kan anvendes af både patient/borger selv, eller af fag-
person/personale. Ved taktil skyhed kan den evt.  anvendes 
udenpå tøj.

Unikt materiale
Sansehandsken er fremstillet i Stimulite® materiale – den 
unikke bikubekonstruktion med en kombination af tynde og 
tykke vægge i bikuberne. Denne specielle konstruktion er 
velegnet til at give en god, stimulerende effekt. 

Anvendelse
• Sansestimulation
• Taktile stimuli; blide strøg
• Proprioceptive stimuli; dybe tryk
• Massage
• Hygiejne/ADL

• Som daglig stimulation for at skærpe sanser før evt.  
  aktivitet
• For at skabe øget tolerance over for berøringsindtryk
• For at øge evne til at registrere og identificere berørings- 
  indtryk
• Både i våd og tør tilstand, f.eks. før/under bad, hårvask,  
  påklædning
• Selv-stimulation
• For at reducere udadreagerende adfærd f.eks. ifm. hygiejne- 
  situationer, ofte kan borger selv få den på og hjælpe til.

Kan vaskes og genbruges
Sansehandsken er hygiejnisk, kan vaskes i vaskemaskine ved 
80 grader og genbruges utallige gange. Tåler også 85 grad-
er i vaskeautomat i 10 minutter, men bliver dog mere blød 
efter vask ved høje temperaturer.

One Size
HMI nr.: 73057
Varenr.: BATHMITT

Tekniske data 
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Stimulite® kvadrater
Sansestimulerende og trykaflastende materiale til mange formål

Stimulite® er et trykaflastende materiale med en cellekon-
struktion i bikubestruktur. Kvadraterne er perforerede for 
at luft skal minimere dannelsen af varme og fugtighed.

Stykkerne kan anvendes som aflastning i f.eks.
• Bade- og toiletstole
• Nakkestøtter
• Armlæn
• Armstole
• Fodstøtter

Desuden kan Stimulite® anvendes til sansestimulering, f.eks.
• Sansebane
• Siddepude
• Trædeflise
• Træningsunderlag
• Bademåtte

Stimulite® fås i kvadrater, som skæres til efter mål. 

Vaskeanvisning
Stimulite® tåler maskinvask ved 80 grader eller vaske- 
automat ved max 85 grader i 10 minutter. Tørretumbling 
ved kold luft. 

Brugervægt Max 125 kg

60x60x1,25 cm
HMI nr.: 72343
Varenr.: SBS1

60x60x1,25 cm
HMI nr.: 72344
Varenr.: SBS2

60x60x2,50 cm
HMI nr.: 72345
Varenr.: SBS3

60x60x2 cm
HMI nr.: 72346
Varenr.: SBS4

Tekniske data 
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Sansemadras m/indbygget massage
Velvære, ro og afslapning

Sansemadrassen er et sansestimulerende hjælpemiddel, 
som kan anvendes på seng, sofa eller gulv. 

Stimuli til ethvert behov
Madrassen tilbyder en række forprogrammerede stimuli-, 
massage- og mindfullnessprogrammer, som nemt betjenes 
med den medfølgende manuelle håndbetjening.
De mange programmer gør, at der altid vil være den form 
for stimuli, der matcher behovet hos bruger for f.eks. at øge 
eller dæmpe hjernens arousalniveau.

Mange formål
Sansemadrassen henvender sig til borgere med psykiske og 
fysiske gener samt enhver, der har lyst til at give sig selv en 
time-out, hvor kroppen kan lade op og genfinde energi.

Anvendelse
Sansemadrassen er handy og nem at flytte fra stue til stue 
på f.eks. bosted, plejecenter og institution.

Sansemadrassen er særlig god ved
• Stress og utryghed
• Muskelspændinger samt høj/lav tonus
• Psykiske lidelser; angst, depression, skizofreni
• Motorisk uro
• Autisme Spektrum forstyrrelser
• Spiseforstyrrelser
• Demens
• Kroniske smerter

Rengøring
Madrassen kan afsprittes.

Brugervægt Max 240 kg

Vægt 3 kg

Garanti 2 år

63x180x5 cm
HMI nr.: 84515
Varenr.: mas1000

Tekniske data 
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Traumschwinger®
Hængekøje/-stol i lækkert design med unikke funktioner

Traumschwingeren består af økologisk bomuld og smukt 
forarbejdet tysk egetræ. Den særlige elasticitet i bomulds-
trådenes vævning gør, at Traumschwingeren pakker brug-
eren trygt ind. Samtidig støttes brugeren til en optimal 
siddestilling, hvor der ikke sker belastning af ryg og lænd. 
Siderne afskærmer brugeren for stimuli udefra og skaber et
rum, hvori brugeren kan stimuleres. Arousalniveauet kan 
dæmpes eller øges, afhængigt af anvendelse og behov.

Unikt og enkelt system
Traumschwingeren er ét-punktsophængt og giver dermed 
brugeren mulighed for en total vestibulær stimulation.
Det unikke og helt enkle hejsesystem gør, at indstignings- 
højden kan reguleres. Hermed kan en Traumschwinger an-
vendes både med og uden gulvkontakt og af brugere med 
forskellige behov. 

Anvendelse
Anvendes både til almidelig afslapning samt til brugere med 
særlige behov, i institutioner, på plejecentre, i stuen, haven, 
skolen mv.

Bredt udvalg
Traumschwingeren fås i seks forskellige størrelser. De 
største modeller kan anvendes af flere brugere samtidig. 
Den mindste anvendes med en futonpude og kan bruges 
helt fra spædbarnsalderen. Konstruktionen gør det let at 
hænge Traumschwingeren op af en væg/ind til siden, så den 
kun fylder i rummet, når den er i brug. 

Variant Målgruppe Belastning Ophængshøjde

Baby 0 - 5 års alderen max 75 kg 1,80 m

Barn 
M

3-10 års alderen max 75 kg 1,50 m

Voksen 
L

10 år og opefter max 150 kg 1,80 m

Voksen 
XL

10 år og opefter 
+1 ekstra

max 150 kg 2,00 m

Voksen 
XXL

Voksne, store 
unge

max 150 kg 2,20 m

Voksen 
XXL XL

Voksne m/børn, 
store voksne, 
flere børn

max 150 kg 2,40 m

Baby ekskl. futon
85x80 cm
HMI nr.: 80059
Varenr.: Traum001

Barn
M | 85x65 cm
HMI nr.: 80060
Varenr.: Traum002

Voksen
L | 100x90 cm
HMI nr.: 80061
Varenr.: Traum003

XL | 120x98cm
HMI nr.: 80062
Varenr.: Traum004

XXL | 130x130 cm
HMI nr.: 80063
Varenr.: Traum005

XXL XL | 152x152 kg
HMI nr.: 80065
Varenr.: Traum006

Tekniske data 
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Dreampad
Innovationsteknologi til bedring af hverdagsproblematikker

For lidt søvn eller for ringe søvnkvalitet er i dag årsag til 
en række problemer i hverdagen for mange mennesker.  
Nedsat koncentration, irritabilitet, humørsvingninger, et 
svækket immunsystem og generel dårlig trivsel bliver en 
følge af manglende eller dårlig søvn. Kroppen udløser 
stresshormoner når den er i søvnunderskud, som igen gør 
søvn vanskeligt – og et dårligt søvnmønster er sat i gang. 

Bedre søvnkvalitet
En Dreampad er en hovedpude, der hjælper til bedre søvn-
kvalitet, ro og afslapning. Den er derfor god ved stress, angst, 
depression, ADHD, PTSD, smerter og generelle søvnproblemer.

Intrasound Teknologi™ 
Dreampads har indbygget såkaldt ”Intrasound Teknologi”™ 
der gør, at brugeren har mulighed for at lytte til special- 
produceret musik, som gennem vibrationer til kranie- 
knoglerne føres til det indre øre – og kun kan høres af den, 
som hviler sit hoved på puden. De blide toner bidrager til 
ro, både mentalt og motorisk. En tilstand der er blevet 
beskrevet som ren “massage til nervesystemet”.

Produktudvalg
Dreampads fås hos os i 2 varianter:

Variant Størrelse

Dreampad Slim 48 x 37 cm

Dreampad Soft 60 x 45 cm

Anvendelse
Ved ibrugtagning installeres en app på en smartphone, tab-
let eller iPod. Via app’en vælges mellem 5 forskellige musik-
muligheder og ønsket lydstyrke. 
Dreampads anvendes i almindelige pudebetræk eller i  
hygiejnebetræk. 

Materiale og vask
Dreampads indeholder elektronisk udstyr og må derfor ikke 
vaskes. Materialet er hypoallergent og giftffrit. 

48x37 cm
Dreampad Slim
HMI nr.: 100873
Varenr.: Dreampad Slim

60x45 cm
Dreampad Soft
HMI nr.: 100874
Varenr.: Dreampad Soft

Tekniske data 

Blue Tooth sæt
Dreampad Blue Tooth sæt

Pudebetræk Slim
Bomuldsbetræk
hygiejnebetræk

Pudebetræk Soft
Bomuldsbetræk

Tilbehør
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AudioCura M2 mobilafspiller
Musikintervention til lindring og reducering af smerter og angst

AudioCura M2 er en meget brugervenlig og enkel mobil  
højttaler. Den kan anvendes i sengen ved hovedpuden 
eller i en hvilestol, hvor den kan placeres på et ryglæn.  
Den leveres med musik fra Niels Eje’s MusiCure ”Relaxation” 
på et tilhørende SD-kort.

Studier viser gode resultater
Adskillige studier verden over viser, at musik er godt for rig-
tigt mange ting, set i et sundhedsmæssigt perspektiv.
Det viser bl.a. at musik har en direkte, målbar effekt på 
oplevelsen af smerte – både akutte og kroniske smerter. 
Når mennesker kan reducere brugen af medicin mod smer-
ter, forbedres livskvaliteten, da bivirkninger kan undgås. 
Musikken bidrager til, at smerte opleves mindre ubehage-
ligt og mindre intenst. 

Mange anvendelsesmuligheder
Beroligende musik kan reducere smerte og angst før ope- 
ration samt ved behandling af cancer. Den kan desuden  
dæmpe gener ved depression, stress og søvnløshed. 

Fordele ved musikintervention i sundhedssektoren
• Omkostningerne er lave
• Det er let at integrere 
• Det kan skræddersyes individuelt, afhængigt af bruger 

og formål
• Det skaber glæde og velvære

• Der er ingen bivirkninger
• Det kan lindre og reducere smerter og angst

Hvad er det, musikken kan
• Nydelsesfuld musik kan gøre, at der frigives de såkaldte 

”opioider” i hjernen. Opioider er kroppens egen ”mor-
fin” og det kan forklare, hvordan musik kan mindske 
smerteoplevelse og reducere behovet for smertestil-
lende medicin.

• Smertelindrende effekt af musik kan også skyldes, at 
musik er utroligt effektivt til at fange vores opmærk-
somhed, så vi bliver mindre opmærksomme på smerter 
eller vores smerteoplevelse distraheres. 

Rengøring
Højttaleren er meget hygiejnisk, da den er let at rengøre og 
kan afsprittes.

One size | 52x25x18
HMI nr.: 
Varenr.: AudioCura M2

Tekniske data 

Der kan tilkøbes yderligere SD-kort med andre af MusiCures 

Cd’ere, lagt på SD-kort.  

• MusiCure”Recovery” 
• MusiCure ”Inducing Sleep”

Tilbehør
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Akva vandseng
For søvn og sanseoplevelser

Vi tilbyder et bredt sortiment af vandsenge – alle ordre- 
produceret hos dansk kvalitetsproducent med mangeårig 
specialisterfaring. 

Helt særlige egenskaber
En vandseng forener trykaflastning, komfort og velvære 
med bløde, beroligende bevægelser, lun og behagelig 
temperatur samt vandets unikke, lydtransporterende 
egenskaber. 

Ekstraordinær sanseoplevelse
Så hvad enten du søger en vandseng til et sanserum, hvor 
vandets sanselige fundament skal bidrage til en ekstra- 
ordinær sanseoplevelse, eller om du søger en vandseng til 
forbedret søvnkvalitet, finder vi frem til den løsning, der 
matcher netop jeres behov.
Vandsenge kan i dag fås både udæmpede og dæmpede i 
forskellige grader. 

Til terapi- og sanserum
Her anbefaler vi oftest de udæmpede, da der oftest er be-
hov for og ønske om at drage udnyttelse af vandets bevæ-
gelse. Samtidig anbefaler vi fx en dobbeltseng, udæmpet, 
med massagesystem i den ene side og lydsystem i den an-
den side. På denne måde kan flere brugeres behov tilgo-
deses. 

Til søvn og hvile
Til gengæld ønskes der ofte en grad af dæmpning, når der 
er tale om en seng til brug til søvn og hvile. Dette for at 
vandmadrassen ikke bliver for ”levende” og urolig. Her er 
der mulighed for at dæmpe i hele 7 forskellige grader.
Ved dobbeltseng til to personer, kan hver bruger have sin 
egen madras, uden at sengen opleves som ”opdelt”. Sam-
tidig kan hver bruger have sin egen grad af dæmpning – alt 
efter ønsker og behov. 

Vask
Betrækket er aftageligt og vaskbart ved op til 90 grader. 

Udæmpet
Varenr.: VS1000

Dæmpet | 3 lag
Varenr.: VS 1001

Tekniske data
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Akva hovedpude m/vand
Optimal komfort og aflastning

Hovedpude med kerne af vand giver optimal komfort og 
aflastning. Afhængig at vandmængde, kan hovedpuden til-
passes individuelt. 

Vandets mange fordele
At ligge på vand føles både afstressende, nærværende og 
aflastende. Vandet støtter og bærer, samtidig med at pu-
den hele tiden følger hovedets bevægelser – helt lydløst.

Anvendelse
Ved brug i seng, får vandet stuetemperatur og føles  
behageligt – uanset om man ligger på maven, ryggen eller 
siden. Bruges puden i vandseng, bliver vandets temperatur 
tempereret. 
Anvendes i almindeligt pudebetræk eller hygiejnebetræk, 
efter behov. Overfladen er uigennemtrængelig og derfor 
optimal for støvmideallergikere.

Materiale Allergivenlig ftalatfri vinyl

Certificering Øko-Tex standard 100

Anbefales ved
• Spændingshovedpine
• Skulder- og nakkesmerter
• Spændinger i kæbeparti 
• Uro
• Søvnproblemer
• Stress
• Tankemylder

Vask
Yderbetrækket kan vaskes ved 60 grader. Medfølger.

 

Lille | 60x40 cm
Varenr.: Vandpude lille

Stor | 80 x 40 cm
Varenr.: Vandpude stor

Tekniske data

Hygiejnebetræk kan tilkøbes. Tåler 90 grader i vask.

Tilbehør
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Curo Cell S.A.C. siddepude
Trykaflastende og sansestimulerende luftpude

Denne multifunktionelle luftpude giver både trykaflastning 
og sansestimuli. 

Forebyggelse og træning
Den kan således anvendes både i forbindelse med forebyg-
gelse af trykskader, til aflastning samt for at skabe både 
mere komfort og bevægelse i den siddende stilling. 
Samtidig trænes balance på en rolig og behagelig måde. 

 Aktiv siddestilling
Mange vælger også at anvende den for at øge koncentration 
og indlæring, da den aktive siddestilling øger input til krop 
og hjerne. 

Anbefales ved bl.a. 
• Længerevarende siddestillinger
• Lænde- og rygproblemer
• Motorisk uro
• Demenstilstande
• ADHD/ADD
• Koncentrations- og indlæringsvanskeligheder
Bruger- og rengøringvenlig pude

Puden er meget enkel, både at anvende og rengøre. Den er 
slidstærk og kan bruges såvel som siddepude og som lænde- 
og rygstøtte. 

Fordele
• Klar til brug
• Passer til alle stole
• Nem at bruge
• Slidstærkt materiale
• Reducerer trykskader
• Rengøringsvenlig

Rengøring
Aftørres med rengørings- eller desinfektionsmiddel.

Tilbehør
Betræk kan tilkøbes.

Brugervægt Max 160 kg

45 x 45 cm
HMI nr.: 77137
Varenr.: PDST1000

50 x 50 cm
HMI nr.: 77138
Varenr.: PDST1100

Tekniske data 
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Yogibo Bean Bags
Byg et sansestimulerende miljø efter dit behov

Yogibo multipuder er et spændende sortiment af unikke san-
sepuder til mange forskellige formål. 

Puder til enhver anledning
Puderne kan anvendes til alle aldre og målgrupper. Funktion 
og formål tilpasses individuelle behov, uanset om der er tale 
om lejring, terapi og træning eller afslappende og alternativ 
indretning i hjem eller institutioner. 

Genialt redskab
Yogibo er geniale redskaber til at opnå sensoriske stimuli og 
anvendes med succes af både forældre til børn med særlige 
behov, pædagoger og plejepersonale samt terapeuter.

Brug i træningsøjemed
Puderne kan også bruges i træning. Eksempelvis til at skub-
be/puffe med, trække med og bokse på. Der kan hoppes på 
og i dem – og børn kan kravle helt ind i de store puder og 
sidde afgrænset i deres egen lille “hule”. 
Herved opnås dybe tryk, kompression og kropsafgrænsning, 
da puderne former sig efter kroppen.

Komfort i særklasse
Komforten ved Yogibo puderne er i særklasse, både i sidde- 
og hvilestilling. Puderne kan kombineres på kryds og tværs 
– kun fantasien sætter grænser.
Strækbar inderpose sikrer ekstra holdbarhed og sikkerhed.
Genfyldning er muligt.

Vaskeanvisning
Materialet er vaskbart og holdbart. Yderbetrækket vaskes 
ved 60 grader. Ved behov for vask af inderposen med fyld, 
kontakt vores Rent & Service afdeling.

Materiale Bomuld, polyester og spandex.

Fyld EPS-kugler.

Garanti 1 år på lynlåse og sømme.
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Yogibo sortiment

Yogibo Multipude Mini

Yogibo Roll

Yogibo Krammefigur

Yogibo Multipude Midi

Yogibo Caterpillar

Yogibo Pyramide

Yogibo Cube

Yogibo Multipude Maxi

Yogibo Support

Yogibo Pod
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