
Sensorisk stimulering med gungstol hjälper personer med 

kognitiva nedsättningar att slappna av genom att kombinera 

vestibulär och taktil stimulering med lugnade musik. Detta kan ha 

en positiv effekt på deras välbefinannde och livskvalitet.

Den helautomatiska Nordic Sensi®Chair kombinerar en 

gungande rörelse för med musik och vibration att ge en unik och 

lugnande multisensorisk stimulering.

• CE-märkt enligt MDR EN 2017/745

• Inbyggt ljudsystem med MusiCure®-musik

• Tre förinställda, automatiska program som ger multisensorisk 

stimulering

• Mjukt konstläder som lätt att rengöra och desinficera

• Bas med hjul för enkel användning med patientlyft

• Utsvängbara armstöd

• Avtagbart inkontinensöverdrag

• Tillval: tyngdtäcke och U-formad kudde

Bredd 85 cm

Fri- 
höjd
13 cm

Hjuldiameter
10 cm

Höjdintervall
83,5–122,5 cm

Frihöjd
13 cm

Model Care



Färger och tillval

Nordic Sensi®Chair finns i två färger, svart och vitt. 

Accentfärger (armstöd och inkontinensöverdrag) finns i  

många färgkombinationer. 

Systemspecifikationer
Strömförsörjning AC 230 V/50 Hz

Effektförbrukning 90 W

Driftsmiljö 0 till 40 ˚C

Flamskyddsklass EN1021-1 och 1021- 2

Biokompatibilität ISO10993

Musik och vibration
Typ Envägssystem med två högtalare

Impedans 8Ω

Högtalarkonens storlek Fullt frekvensomfång, 7 cm x 2

Högtalarförstärkare 14 W (7 W + 7 W), 1 kHz

Vibrationsförstärkare 14 W, 70 Hz

Täckt design Nej

Extern ingång Stereominikontakt, 3,5 mm

Fjärrkontroll
Räckvidd Cirka 100 cm

IR-mottagare Båda sidor av stolen

Batterier 2 x AAA

Förinställda program Tre program: Relax, Refresh och Comfort

Relax

Varaktighet 20 min.

• Ryggstödet sänks till halvliggande position i 
början av programmet

• Den halvliggande positionen bibehålls under 
hela programmet

• Återgår till sittande position i slutet av 
programmet

• Automatisk MusiCure avkopplande musik
• Taktil stimulering i ryggen

Refresh

Varaktighet 20 min.

• Ryggstödet sänks i fem steg
• Återgår till sittande position i slutet av 

programmet
• Varierande svänghastighet
• Automatisk MusiCure stimulerande musik
• Taktil stimulering i ryggen

Comfort

Varaktighet 120 min.

• Ryggstödet i upprätt position under hela 
programmet

• Konstant svänghastighet
• Ingen musik

Totalmått (inklusive bas)
Längd, upprätt position 143,5 cm

Höjd, upprätt position 122,5 cm

Längd, helt utfälld 183 cm

Höjd, helt utfälld 83,5 cm (begränsad av armstöd)

Max. bredd (bas) 85 cm

Längd, ryggstöd 85 cm

Längd, sätessektion 53 cm

Längd, benstöd 50 cm

Bredd, sätessektion 66,5 cm

Säteshöjd, bak 53 cm

Säteshöjd, fram 58,5 cm

Produktvikt, inkl. stolens bas 74,4 kg

Produktvikt, endast stol inkl. 
madrass, kudde, fjärrkontroll 46 kg

Länkhjul typ Svängbara, individuellt låsbara

Hjuldiameter 10 cm

Frihöjd 13 cm

Säker
arbetsbelastning 130 kg

Material
Belagt tyg Polyuretan (syntetiskt läder)

Buffertmaterial Uretan

Armstöd och inkontinensöverdrag Polyuretan (syntetiskt läder)

Extra tillbehör

Tyngdtäcke 3,7 kg. 110 x 125 cm.  
Finns även i andra storlekar och vikter

Hygienöverdrag 110 x 125 cm

U-formad kudde Med inre hygienöverdrag och yttre komfortöverdrag i 
fyra olika färger som tillbehör

Positioneringsset Fyra kilar, en halvrulle och en rem för förvaring, 
antracit

Skyddsöverdrag Vitt eller svart, med eller utan ficka

Benpositioner Vit, svart

Madrass Tryckavlastande, uppbyggd i två lager, med luftgen-
omsläppande hygienöverdrag, svart

Vibrationsmadrass Med 10 vibrationsenheter, fudge Sp
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Huvudfärger Accentfärger

Svart Svart

Malva Vit

Kiwi

Vinröd

Fudge

Vit

Längdintervall
143,5–183,0 cm

Nordic Sensi®Chair är CE-märkt enligt EU:s förordning om medicintekniska 
produkter MDR EN 2017/745. Den ersatte ErgoNova Gungstolen® 2022. Läs 
mer om övriga tekniska specifikationer i bruksanvisningen eller på  
www.ergonova.se. 

© 2022 ErgoNova Sweden AB. Alla rättigheter förbehålls. All ändring – helt eller 
delvis – är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd av ErgoNova Sweden AB. 
Varumärken kännetecknas av ®. Nordic Sensi® ägs av Wellness Nordic A/S och 
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Huvudkontor Sundsvall    Tel. 060-12 12 30
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