
Kuleputa gir dynamisk sittestilling og god balansetrening. Den er utviklet på bakgrunn 

av teorien om sanseintegrasjon. Når en sitter på kuleputa vil en, på grunn av kulenes 

fleksibilitet, bevege seg ut over kroppens tyngdepunkt. Kroppen vil automatisk merke 

dette og gi signal til å flytte kroppens vekt for å holde balansen. Dermed stimuleres 

blant annet rygg- og magemuskler (de posturale musklene), slik at man får impulser til 

å rette seg opp.

Protac kulepute styrker balanse og sensibilitet
Kuleputa brukes til å trene balanse og sensibilitet. Den dynamiske sittestillingen gjør at 

man konstant trener sittebalansen og stabiliserer musklene rundt mage, rygg og kors-

rygg. Tilbakemeldingen fra kulene gjør at man merker baken og dermed øker tonus i de 

posturale musklene som gir en rett og dynamisk sittestilling.

Dynamisk sittestilling gir bedre innlæring
Mange barn har nytte av å sitte på kuleputa. Det gjelder barn som er motorisk urolige og 

barn med konsentrasjons- og lærevansker. Kuleputa anbefales også til skolebarn gene-

relt, fordi bevegelsene i puta stimulerer til en rett og dynamisk sittestilling som bidrar til 

å øke konsentrasjonsevnen og dermed evnen til innlæring.

Forskjellige typer kuleputer
Kuleputa er laget med 38 mm eller 25 mm plastkuler. De lages i fire størrelser som passer 

til skolestol/vanlig stol, Tripp Trapp-stol, barnehagestol og krakk. Puta til skolestol/ vanlig 

stol kommer i to typer; en som er oppdelt i fire felter og en som er uoppdelt.

Forskjellen på 38 mm og 25 mm plastkuler
Puta med 38 mm kuler gir mer bevegelse og større punktstimulasjon og dermed kraf-

tigere sansestimulering, mens puta med 25 mm kuler gir mindre bevegelse og mindre 

punkt- og sansestimulasjon. De små plastkulene gir større kontakt med seteflaten, noe 

som er hensiktsmessig hvis brukeren er spesielt tynn eller sensitiv.

Hvorfor inndeling i felter
Puta med fire felter til skolestol/vanlig stol begrenser fleksibiliteten, slik at sitteflaten blir 

mer stabil. Dette kan være en fordel for brukere med balanseproblemer. 

Protac kulepute brukes bl.a.
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