
Nya möjligheter för sinnesstimulering
Nu kan ErgoNova Gungstolen® och Nordic Sensi®Chair 
 uppgraderas ytterligare med en vibrationsmadrass. 
Den är specialutvecklad som tillbehör enbart för ErgoNova Gung
stolen® och Nordic Sensi®Chair och ger med sina egenskaper 
gungstolen ännu fler användningsmöjligheter.

Användning och målgrupper
Vibration stimulerar de taktila sinnena och kan därmed ha en 
positiv och avslappnande effekt på människor.

Genom att använda vibrationsmadrassen i kombination med 
ErgoNova Gungstolen® och Nordic Sensi®Chair uppnås ett mul
tisensoriskt redskap som ger ökade användningsmöjligheter för 
stolen och utvidgar målgruppen.

Kontroll och program
• Vibrationsmadrassen styrs 

med en överskådlig fjärr
kontroll som är enkel för 
användaren att använda själv

• Vibrationsmadrassen har 
7 olika förprogrammerade 
program som kan anpassas 
efter individuella behov

Vibration med vibrationsmadrassen kan ha positiv effekt på:
• Kroppsupplevelsen
• Motorisk och mental oro
• Utåtagerande/våldsamt beteende
• Stress
• Ångest
• Sjukdom med skakningar
• Smärtor
• Förstoppning

Vibrationsmadrassen kan med fördel användes av personer 
(över 8 år) med:
• Demens (bäst i tidig fas)
• Parkinson
• Delirium
• Nedsatt kognition
• Bristande språk
• Autismspektrumtillstånd
• Multipel skleros
• Spasticitet
• Smärtor
• Koncentrationssvårigheter
• Psykiska sjukdomar

Vibrationsmadrass
– uppgradering till ErgoNova Gungstolen® och Nordic Sensi®Chair

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

Nordic Sensi®Chair är CE-märkt enligt medicinska föreskrifter,
MDR 2017/745. Den har ersatt varumärket ErgoNova Gungstolen® 2022.
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Erfarenheter från psykiatrisk avdelning, 
Universitetssjukhus Odense, Danmark
Den psykiatriska avdelningen på Universitetssjukhus 
Odense använder sinnesstimulering i praktiken, och fysio
terapeut Jon Duus Sørensen berättar att gungstolen är ett 
mycket viktigt redskap i verktygs lådan när det gäller att 
reducera användningen av tvång. ”Erfarenheterna visar 
att stolen gör stor skillnad för många inlagda, då stolens 
program på olika sätt används för low arousal och till 
allmän affektreglering”, förklarar Jon Duus Sørensen. Han 
tillägger att gungstolen har avhjälpt frustration bland både 
personal och inlagda patienter. 

Vi testar just nu vibrationsmadrassen, då den enligt Jon 
tillför en mängd möjligheter till gungstolen och samti
digt utökar personalens viktiga palett med redskap i det 
dagliga arbetet. För tillfället finns en yngre och mycket 
dålig patient på avdelningen som använder den nya 
vibrationsmadrassen ihop med gungstolen – flera gånger 
om dagen. 

”Vi har faktiskt inte instruerat honom i att använda den 
– det har han upptäckt helt själv”, berättar Jon som 
tillägger: ”Ofta använder han vibrationsmadrassen utan 
stolens gungfunktion – detta hade jag personligen inte 
kunnat förutse. Så för honom är vibrationsmadrassen helt 
klart en riktigt bra upplevelse”. 

Fysioterapeut Jon Duus Sørensen

Psykiatriska avdelningen  
Universitetssjukhus Odense, Danmark

Tekniska specifikationer
Teknik: 10 st. vibrationsenheter med vibrationsfrekvens på 5060 Hz.
Strömförsörjning: 100240V AC, 5060Hz. 
Adapter: 15V, 1,3A. 
Klädsel: Magic Premium i färgen Taupe. 
Max. brukarvigt: 130 kg.
Användningsområde: Inomhus, särskilt boende, institution och hemvård.
Märkning: Produkten är CE märkt enl. 2006/42/EU.

Varenr Produkt

30145 Vibrationsmadrass till ErgoNova Gungstolen®  
och Nordic Sensi®Chair

30146 Nackkudde till vibrationsmadrass

30147 Säkerhets-kit, där vibrationsmadrassens kablar är 
avkortade till sektioner om 30 cm.

Uppbyggnad
• Vibrationsmadrassen har 10 inbyggda 12 VDC vibrations  

enheter (5 på varje sida).

• Vibrationsenheterna är placerade parvis, parallellt  
med varandra.

• Vibrationsenheterna är jämnt fördelade över vibrations
madrassen, så att de på bästa sätt stimulerar viktiga delar av 
kroppen och samtidigt passar till ErgoNova Gungstolen® och 
Nordic Sensi®Chair’s konstruktion och funktion.

Vibrationsmadrass
– uppgradering till ErgoNova Gungstolen® och Nordic Sensi®Chair

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


