
Upplev ski l lnaden:
ABRACE SINNESSTOL

“Vi har en person med uttalad  
funktionsdemens och han vandrar 
oroligt runt. Han använder ABRACE 
SINNESSTOL för att bryta sitt  
olämpliga ”vandringsmönster” och  
få ro.” 

Välfärdsteknisk bedömning från  
VTV-rapport om ABRACE SINNESSTOL



ABRACE SINNESSTOL
– ro, trygghet och estetik 

ABRACE SINNESSTOL är ett kognitivt 

hjälpmedel för sjukhus, institutioner, 

företag och privatbostäder. Den är en 

säker och estetisk fåtölj, vars syfte är 

att ge lugn och ro åt människor med 

t.ex.

• demens

• div. psykiatriska diagnoser

• ADHD

• autismespektrumdiagnoser

• stress etc.

ABRACE SINNESSTOL är ett kognitivt 

hjälpmedel för sjukhus, institutioner, 

företag och privatbostäder.

ABRACE SINNESSTOL har en elegant 

och estetisk design, som gör den 

attraktiv och inbjudande att sitta i, och 

som gör att den passar in i hemmiljöer. 

Användaren kan därmed få glädje 

av stolens positiva effekt utan att 

känna sig stigmatiserad eller tvingas 

avskärma sig från gemenskapen och 

det sociala livet.

Med ABRACE SINNESSTOL medföljer 

två tyngdfiltar, en fotgunga och en 

poncho. Tillbehören kompletterar 

stolen som extra stimuli, vilka bidrar 

till effekten. Tyngdfiltarna och ponchon 

fungerar som statiska, taktila viktstimuli 

medan fotgungan ger aktiv stimulans 

som ger lugn när användaren gungar 

med benen.

ABRACE SINNESSTOL blir i kombination 

med de medföljande stimulerande 

tillbehören ett unikt kognitivt hjälpme-

del, som användaren njuter av och vill 

använda – ensam eller tillsammans 

med andra.

LÄS MER OM ABRACE SINNESSTOL PÅ WWW.ERGONOVA.SE 

 
Trygghetsskapande design
ABRACE SINNESSTOL ger associationer 

till hemmets ”trevliga fåtölj” och skapar 

därmed tillit och positivitet enbart 

genom sitt utseende. Öronlapparna 

förstärker upplevelsen av att vara trygg 

och skyddad i ”eget rum”. Samtidigt 

som utåtagerande, aggressivitet 

eller självskadebeteende minskar hos 

användaren, ökar lugnet och tryggheten 

automatiskt hos andra som befinner sig 

i rummet tillsammans med användaren.

Enkel rengöring
ABRACE SINNESSTOL tål alla vanliga 

rengöringsmedel.

Säkerheten i topp
Textilier och skum är tillverkade i 

brandsäkra material.

 

Hygien
ABRACE SINNESSTOL finns i flera 

olika material, tyg och konstläder, 

som tillsammans säkerställer hög 

komfort, estetik och hygien.

Alla material är utvecklade för 

användning i vårdsektorn. 
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Trygghetsskapande utrustning 
– en del av stolen 

ABRACE TYNGDFILTAR skapar trygghet
Två tyngdfiltar omsluter användaren och skapar 

trygghet. De monteras med blixtlås så att de fungerar 

som en integrerad del av stolen och inte lossnar. Finns 

behov av extra omslutande trygghet kan ytterligare två 

filtar monteras (extra tillbehör). Tyngdfiltarna levereras i 

samma tyg och färg som stolen.

ABRACE FOTGUNGA ger lugn och ro               
Fotgungan kan gungas fram och tillbaka med fötterna. 

Gungrörelsen leder bort nervös energi och minimerar 

rastlöshet genom att kanalisera kroppslig och mental 

oro ner i benen. Fotgungan är säker att använda och 

kan skjutas in under stolsitsen när den inte används.

ABRACE PONCHO – trygghet överallt
ABRACE PONCHO, som väger 3 kg, bärs av använ-

daren som en vanlig poncho men omsluter särskilt 

nacke och skuldror och bidrar med sin tyngd till extra 

ro och trygghet. Den kan fästas på stolen men även 

bäras fritt och ev. monteras på andra fåtöljer, rullstolar 

m.m. Ponchon levereras i samma tyg och färger som 

stolen och har samma trygghetsskapande  omslutande 

egenskaper som tyngdfiltarna. En e-version (6 kg.) finns 

som tillbehör. 

ABRACE KRAMKUDDE skapar glädje  
Kram och omfamningarna utsöndrar ”lyckohormonet” 

oxytocin. Med ABRACE KRAMKUDDE kan man bidra 

till att skapa positiva känslor. Kramkudden är extra 

tillbehör.



AB
RA

CE
 S

IN
NE

SS
TO

L,
 1

:0
 0

9.
 2

01
9 

  4
03

1

Positiv välfärdsteknisk bedömning Produktserien

ABRACE SINNESSTOL – BLÅ
• Blå kombiklädsel  

(textil/konstläder)

• Flamskyddande textilier

Till stolen medföljer:

• 2 st. blå tyngdfiltar

• 1 st. blå poncho 3 kg.

• 1 st. fotgunga. 

ABRACE SINNESSTOL – GRÅ
• Grå kombiklädsel  

(textil/konstläder)

• Flamskyddande textilier

Till stolen medföljer:

• 4 st. grå tyngdfiltar

• 1 st. grå poncho 3 kg.

• 1 st. fotgunga. 

 EXTRA TILLBEHÖR
• ABRACE TYNGDFILT  

med blixtlås, 1,8 kg, blå.  

Mått (cm): L80 x B40

• ABRACE TYNGDFILT  

med blixtlås, 1,8 kg, grå.  

Mått (cm): L80 x B40

• ABRACE PONCHO med remmar, 6 kg, blå.  

Mått (cm): L150 x B60

• ABRACE PONCHO med remmar, 6 kg, grå.  

Mått (cm): L150 x B60

• ABRACE KRAMKUDDE, blå.  

Mått (cm): L162 x D12

• ABRACE KRAMKUDDE, grå.  

Mått (cm): L162 x D12

Huvudkontor Sundsvall 
Tlf.: 060-12 12 30, info@ergonova.se, www.ergonova.se

ABRACE SINNESSTOLSTOL har gen-

omgått en välfärdsteknisk bedömning 

genomförd av Center For Industri/TUCV, 

Danmark i april 2019.

Bedömningen genomfördes på  

psykiatriavdelningar.

Utdrag ur rapporten: 
ABRACE SINNESSTOL har använts 
flitigt under hela VTV-förloppet på 
alla avdelningar – och har varit i bruk 
under nästan hela förloppet. Patien-
terna har vanligtvis använt stolen 
under 20-30 minuter och upp till 60 
minuter åt gången. I eget rum har 
 användningen dock varat i upp till 
flera timmar åt gången. Vissa patient-
er har blivit så lugna av att använda 
stolen att de somnat i den.

Det är särskilt ABRACE SINNES-
STOLs bengunga som patienterna 
haft störst nytta av. Användningen 
av bengungan har gett många ett 
kroppsligt lugn och färre skenande 
tankar som annars kan ge anledning 
till obehag och otrygghet.

VTV-rapporten kan beställas hos  

ErgoNova på info@ergonova.se

ABRACE SINNESSTOL finns för utlåning.

 


