
Konstläder

När dina boende och patienter  
behöver lugn och ro:

COCOON CARE
Sensoriskt stimulerande inredning
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LUGN OCH KONCENTRATION
COCOON CARE är ett litet rum i rummet som avgränsar användaren från 
omgivningen, dämpar ljud och bakgrundsbrus.

Användaren kommer att uppleva lugn, koncentration och ges möjlighet att 
ägna sig åt egna tankar.

COCOON CARE sittenheten 
säkerställer en bra och 
stödjande position tack vare den 
höga ryggen, samt de bekväma 
armstöden. Sittdelen är klädd i 
läderimitation för att säkerställa 
enkel rengöring.

För att öka användarens 
upplevelse av att bli skärmad 
har vi tagit fram en gardin för 
COCOON CARE som finns som 
tillbehör.



VARFÖR COCOON CARE?
• COCOON CARE är speciellt utvecklad för vård- och omsorgssektorn. I utvecklingen har vi lagt vikt vid att 

tillgodose alla behov som finns inom denna sektor. Både vad gäller sittkomfort, användarvänlighet och 
enkel rengöring.

• COCOON CARE används både på äldreboenden, inom LLS och inom psykiatrin. 

• COCOON CARE har en stödjande sits som gör att alla personer i behov av stöd kan sitta bekvämt.

• COCOON CARE används för att skapa lugn, trygghet och ger möjlighet för användaren att komma ner i varv.

• COCOON CARE är installerad med Musicure, som är evidensbaserad musik komponerad av den danske 
kompositören Niels Eje. 

• COCOON CARE kan användas med eller utan andra sensoriskt stimulerande produkter såsom 
positioneringskudde och/eller tyngdtäcke..

Kontrollpanelen, från vilken ljus 
och tillhörande musik styrs, är 
placerad utanför stolen så att 
den inte stör den som sitter i 
stolen och lätt kan manövreras 
av personal.

I taket i COCOON CARE sitter tre 
dimbara LED-ljuskällor. Det 
betyder att du kan sitta ostörd 
och till exempel läsa eller göra 
handarbete.

COCOON CARE har också en 
specialdesignad fotpall som 
ger en ergonomiskt korrekt 
och bekväm sittställning. Här 
kommer du verkligen kunna 
ladda batterierna.



COCOON CARE SPECIFIKATIONER

MÅTT

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

FÄRGER/MATERIAL

KONTAKTA OSS FÖR EV. TEST AV COCOON CARE, ERBJUDANDE OCH/ELLER YTTERLIGARE INFORMATION

Standardfärg

Standardfärg

Kiwi

Lindegrön

Lido tyg

Konstläder

COCOON CARE är flyttbar med hjälp av 8 st. hjul som bromsar vid belastning. Utrustad 
med 3 st ställbara LED-ljuskällor 1W, 2 st. högtalare 5W, 12V batteri med laddare för 
230V, kontrollpanel placerad på utsidan. 

Stomme: av trälameller och 5 mm:s polyeter. Sittenhet av plywood och nozag. 

Stoppning av skum med volymvikt 23 kg/m3, svängd ryggdyna.

Beklädnad: Lido-tyg och konstläder (säte, ryggstöd och fotpall).

Obs. Det krävs en dörröppning på min. 90 cm för COCOON CARE att gå igenom dörren.

Mått fåtölj Mått fotpall Mått skiljevägg 
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