Personer med neuropsykologiske udviklingsforstyrrelser finder ro, øget trivsel og
velbefindende ved brug af gyngestolsterapi

Personale på institutioner der
arbejder med autismespektrum
forstyrrelser, psykiske lidelser
og senhjerneskade oplever, at
gyngestolen bidrager til ro og
øget trivsel hos brugerne.

besøg www.wellnessnordic.dk/gyngestolen

Gyngestolsterapi giver enestående resultater blandt andet
ved at styrke den daglige trivsel hos brugeren
Gyngestolsterapi reducerer i mange tilfælde aggression og angst og der er eksempler på reduktion i
selvdestruktiv adfærd. Mange har gode resultater
med brugere, der oplever øget trivsel og den ro, som
stolens gyngning og musikken tilsammen giver.
”Else Hus Dagcenter har haft fornøjelsen af et
samarbejde med Wellness Nordic, om at afprøve
Wellness Nordic Gyngestolen. Resultatet af det er
helt enestående. Det er vores vurdering at Gyngestolens funktioner direkte styrker trivslen hos en række
af vores brugere. Forstået således at Gyngestolen
har en yderst beroligende effekt, hvilket betyder at
flere af vores brugere, der normalt har vanskeligt
ved at finde ro, finder en fantastisk ro ved at benytte
Gyngestolen. Flere af vores brugere opsøger nu selv
Gyngestolen, og har den som en fast del af deres
dagsprogram.”
Else Hus Dagcenter

”På Bostedet Svovlhatten har vi afprøvet Gyngestolen på to borgere, hvor den ene er markant hæmmet
i sine bevægelser, og den anden har let til meget
oprørt adfærd.
Vi fik muligheden for at afprøve Wellness Nordic Gyngestolen gennem en længere periode. Det er blevet
en succes for de to borgere.
Gyngestolen har bidraget til, at den ene ikke længere
er så hæmmet i sine bevægelser. Hun er begyndt at
udføre små gøremål selv, fx at hente mad og drikke
i køleskabet. Det skete ikke tidligere. Hun går i et
dagtilbud, hvor hun tidligere dagen lang sad i sin
kørestol. Nu går hun selv rundt i løbet af dagen.
Borgeren med meget oprørt adfærd har efter brug af
Gyngestolen fået en markant mere rolig adfærd, og
bliver ikke oprørt i ekstrem grad. Hun beder selv om
at komme til i Gyngestolen.”
Solveig Jakobsen, Afdelingsleder - Bostedet Svovlhatten
Botilbud til borgere, som lever med senhjerneskade.

Else Hus er et tilbud til voksne mennesker med autismespektrum
forstyrrelser og psykisk udviklingshæmning.

Gyngestolen er i brug på hospitaler og i botilbud
Adskillige steder i landet er stolen taget
i brug med stor succes. Stolens enkle
funktioner gør den til et vellidt og effektivt
redskab i hverdagen.
• Else Hus Bo- og Dagtilbud i Karlslunde.
• Regionshospitalet Hammel Neurocenter.
• Autismecenter Holmehøj i Ringe.
• Bjerggårdshaven i Odense.
• Lyngåskolen i Århus.
• Botilbudet Solskrænten i Korinth.
• Bostedet Svovlhatten i Odense.

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 flytte.

Beroligende musik med taktil stimulering
Wellness Nordic Gyngestolen har to indbyggede højtalere i ryglænet
og en basvibration i lænden, som skaber en behagelig taktil stimulering. Stolen bliver leveret med musik fra MusiCure. MusiCure er
specielt designet original musik med dokumenteret effekt, 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 udvikling og forskning i den beroligende, afstressende og mentalt stimulerende virkning af denne specielt designede musik.

Kontakt Wellness Nordic på tlf. 3169 0493, hvis du vil
høre mere om at få Gyngestolen på prøve.

Læs mere på www.wellnessnordic.dk/gyngestolen

Wellness Nordic
Gyngestolen er enkel
i brug og funktion
Stolen betjenes fra en let
håndterlig fjernbetjening.
Alle funktioner som programmer, bevægelser, musik og
stoleindstillinger styres alle
fra fjernbetjeningen med et
let tryk.

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

Praktisk tilbehør til
daglig brug

Ekstern lydindgang til egen
afspiller.

Læs mere om musikken af
Niels Eje på MusiCure.com

Inkontinensbetræk i Stamskin® kompositmateriale er vandtæt, slidstærkt og
antibakterielt behandlet.

Fodstøttebeskyttelse i
gennemsigtig plast.

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

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

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

Wellness Nordic U-puden afgræn- Fibertæppet er et tyngdetæppe som
ser og giver støtte til arme og ben. giver ro, tryghed og varme.

besøg www.wellnessnordic.dk/gyngestolen

