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Prova Nordic Sensi®Chair
Kontakta oss för att få veta mer om Nordic Sensi®Chair eller för en överenskommelse om en gratis testperiod. 

Nordic Sensi®Chair är CE-märkt i enlighet med MDR, 2017/745/EU.

Nordic Sensi®Chair 
för patienter på  
somatiska avdelningar



Stimuli för sjukhuspatienter
Nordic Sensi®Chair är ett icke-farmakologiskt hjälpmedel 
för stimulering av sinnena. Den är välgörande för patienter 
med oroligt eller utåtagerande beteende, smärta, 
psykisk obalans samt delirium. Kombinationen av Nordic 
Sensi®Chairs mjuka gungrörelser, basvibrationer och 
rogivande musik verkar lugnande och avstressande. 

När Nordic Sensi®Chairs tre sensoriska gungprogram 
används kompletteras gungrörelserna med rogivande 
musik från MusiCure®, som musikern och kompositören 
Niels Eje står bakom. Musiken är specialkomponerad och 
har dokumenterat avstressande och lugnande effekt. 

Mer än 20 års utveckling, studier och klinisk forskning 
utgör fundamentet för musiken, som har testats och 
dokumenterats av forskare på sjukhus. De kliniska 
studierna och annan dokumentation kan beställas av 
ErgoNova.

LÄS MER OM NORDIC SENSI®CHAIR PÅ WWW.ERGONOVA.SE

Basvibrationer  
i ryggstödet

Avtagbara         armstöd

Låsbara dubbelhjul

Tryckavlastande madrass

Ryggstöd med inbyggda högtalare och rogivande musik 
från MusiCure®Steglöst fällbart ryggstöd

Höjdjusterbart 

benstöd

Tillståndet delirium drabbar 10–30 % av patienter inlagda på somatisk 

sjukhusavdelning. Hos äldre patienter är siffran så pass hög som 50 %.

Delirium försämrar hälsotillståndet, förlänger  

sjukhusvistelsen och ökar dödligheten. En vistelse på en  

intensivvårdsavdelning kostar samhället dyrt.
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Goda resultat av Nordic 
Sensi®Chair på sjukhus

Somatiska sjukhusavdelningar, bland annat inom:
• intensivvård
• palliativ vård
• neurologi
• geriatrik
• medicin

använder ofta Nordic Sensi®Chair som ett erbjudande 
för personer med nedsatta funktioner och/eller för 
deliriska patienter, som vanligtvis har ett begränsat 
utbud av effektiva alternativ att uppnå lugn och 
avslappning.

Stolen används för att skapa lugn hos patienter med 
oroligt, utåtagerande och självskadande beteende 
samt för att förkorta deliriumtillstånd.

Återkoppling från sjukhus visar att inte bara 
patienterna har glädje av Nordic Sensi®Chair, utan att 
den positiva effekten på patienterna även smittar av 
sig på arbetsmiljön på avdelningen, vilket gör att den 
upplevs vara bättre och lugnare.

Flera danska sjukhus har genomfört fallstudier som 
visar på en positiv effekt av Nordic Sensi®Chair.  
Referenser kan beställas via ErgoNova.
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Prova Nordic Sensi®Chair
Kontakta oss för att få veta mer om Nordic Sensi®Chair eller för en överenskommelse om en gratis testperiod. 

Nordic Sensi®Chair är CE-märkt i enlighet med MDR, 2017/745/EU.

Referenser
Nordic Sensi®Chair används på flera danska sjukhus, bl.a. på 
Rigshospitalet, OUH Odense, OUH Svendborg, Glostrup Hospital 
och Aarhus Universitetshospital. Gungstolen stimulerar sinnena 
och används för att skapa ökad medvetenhet och minska 
oro, både motorisk och mental – men t.ex. även vid delirium, 
sömnproblem och utmanande beteende.

 AUX-ingång ger möjlighet 
att ansluta en extern ljudkälla 
från t.ex. en smartphone eller 
surfplatta.

Fjärrkontrollen är monterad 
med en spiralkabel så att den 
inte kommer bort.

Avtagbara armstöd underlättar 
vid in- och urstigning samt 
förbättrar arbetsförhållandena 
vid eventuella nödsituationer.

Fyra låsbara dubbelhjul gör 
stolen stabil, både under 
transport och användning. 
Markfrigången gör det möjligt 
att använda mobil personlyft.

Positioneringsset
med fyra kilar, benrulle och 
rem positionerar användaren 
korrekt, säkert och stabilt.  
Finns som tillval.

Det elastiska överdraget som 
har invändiga sömmar sluter 
tätt om madrassen.

Den 6 cm höga 
madrassen i viskoelastiskt 
tvåkomponentsskum fördelar 
trycket jämnt och säkerställer 
en hög komfort. Rengöring 
görs med traditionella 
rengöringsmedel eller, vid 
desinfektion, med alkohol-/
klorlösningar.

Skyddskanter för benen ingår i 
stolens standardutrustning.

15 cm

Nordic Sensi®Chair – enkel och säker att använda

Armstödsöverdragen är förberedda för användning 
av sjukhusutrustning, t.ex. urinpåsar. 

Nordic Sensi®Chair är utvecklad i samarbete med 
danska sjukhus specifikt för sjukhusbruk.  
Den uppfyller de särskilda krav på hygien och 
säkerhet som ställs inom sjukhussektorn.

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


