
Användarmanual: ABRACE
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LÆS MERE OM ABRACE PÅ WWW.WELLNESSNORDIC.DK

KORT OM ABRACE 
Egenskaper
ABRACE är en klassisk fåtölj som fungerar som ett sensoriskt redskap för unga 

och vuxna. Stolen stimulerer känslan av rörelse och beröring. Med sitt utseende 

kan den intergreras som en naturlig möbel i allmänna hemmiljöer.

Användning 
En individuell professionell bedömning av brukarens tillstånd bör alltid göras före 

användning. Vid behov för lindring av fysisk och psykisk oro och reducering av 

nervositet, ångest och stress. Kan med fördel användas för terapeutiska insatser 

för att uppnå bästa möjliga resultat – eller efteråt för att avsluta behandling.

ABRACE används primärt av personer med 

• demens 

• div. psykiatriska diagnoser

• ADHD

• autismespektrumdiagnoser

• stress mv.

ABRACE är avsedd för användning inomhus. Tillse att brukaren inte får det för 

varmt, om ABRACE används tillsammans med tyngfiltar och poncho. ABRACE för 

inte användas till barn under 150 cm.

Tilbehør
• ABRACE tyngdfilt

• ABRACE tyngdponcho  

(finns som 3 och 6 kg.)

• ABRACE kramkudde.

Dokumentation
• VTV-rapport, ABRACE

• Tekniskt test EN16139 L2 UK

• Flamtest EN1021 1&2 

Kan erhållas hos ErgoNova..

Rengöring ABRACE
Daglig rengöring: vatten/tvål.  

Desinfektion: Virkon S, Actichlor Plus, 

Prime Source ren-92 eller Ethanol 

(70-85).

Rengöring/tvätt av tillbehör
Tvättas på 60°C. Torkas plant eller 

hängande.

  Säkerhet

Var uppmärksam på

• att fotplattan inte är avsett att 

stå på.

• klämrisken vid användning av 

bengungan 

• att bengungan kan slå tillbaka 

mot hälen om den släpps snabbt.

• att rökning bör undvikas i 

ABRACE

• att ABRACE ska stå på ett fast 

och stabilt underlag.

* Remmarna kan tas av ponchon för 

att förhindra självskadebeteende.

Garantivillkor                    
Icke-konsumenter: 1 års reklama-

tionsrätt. Däröver hänvisas till 

 köplagens allmänna villkor  beträffande 

brister,  reklama tioner etc.

ErgoNova tar inget ansvar utöver ovan 

nämnda.



Materialet som är en flamhämmande 

kombination av konstläder och vävd 

textil, gör det extra säkert för brukaren att 

använda stolen.

Fotplattan kan gungas fram och tillbaka 

med fötterna. Rörelsen stimulerar 

blodomloppet genom att aktivera 

venpumpen.

Egenskaper 
De kompletterande sensoriska verktygen används för 

att omsluta brukaren för att ge ökad individuell  

sensorisk stimulering och ytterligare trygghet.

Avskärmning på båda sidor reducerar  

omfattningen av visuella och auditiva intryck  

och säkrar ökat lugn och fokus.

Kompletterande sensoriska 
redskap ökar det terapeuti-

ska värdet 
Den rogivande och  

trygghetsskapande effekten

av ABRACE förstärkst, och 

brukarens kroppsmedvetenhet 

ökar, när stolen kompletteras 

med ABRACE tyngfiltar,

tyngdponcho och kramkudde.

Tyngdfilten kan fästas med 

blixtlås för att säkra att den inte 

faller ner på golvet eller försvin-

ner. Det går att fästa samman-

lagt fyra tyngdfältar (extrafiltar 

finns som tillbehör).

”Handtagen” kan användas 

för att  til at dra/skjuta 

bengungan fram och tillbaka. 

Bengungan dras ut när sto-

len ska användas och dras 

automatiskt tillbaka under 

stolsitsen efter användning.

Det starka stålstativet runt om 

säkerställer att stolen inte tippar eller 

välter.

Kramkudden

kan stöda nacke eller länd och 

kanfästas på ponchon eller

användas  fristående.

Fotplattan kan gungas fram och 

tillbaka med hjälp av föttera. 

Rörelsen avleder nervös energi 

och minskar rastlöshet.



W
el

ln
es

s 
No

rd
ic

 A
/S

, 
AB

RA
CE

 B
RU

GE
RM

AN
UA

L
SE

, V
2.

0,
 J

UN
20

22
 4

68
5

75 cm
80 cm

110 cm

22 kg

Maks. 160 kg
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Box 7047, 850 07 Sundsvall

Telefon 060-12 12 30
info@ergonova.se, www.ergonova.se 


