Forhandler i Norge:

Protac SenSit og Protac SenSit puff
- en spesialdesignet stol med sansestimulerende og beroligende effekt

Protac SenSit er utviklet fra teorier om sanseintegrasjon. Punktvise trykk fra de fleksible
plastkulene stimulerer både berøringssansen og muskelleddsansen. Sanseinntrykkene

Protac SenSit brukes bl.a.
i forbindelse med:

sender impulser til sentralnervesystemet, noe som virker beroligende og gir en bedre
kroppsoppfattelse og følelse av økt velvære.

Ro og konsentrasjon
Barn og voksne med konsentrasjonsproblemer har nytte av å sitte i stolen. Tyngden fra
side- og nakkevingene er med på å skape trygghet slik at brukeren kan konsentrere
seg og slappe av over lengre tid, og dermed være med i det sosiale fellesskapet. Mange
bruker stolen når de gjør lekser, jobber på pc eller ved andre aktiviteter som krever konsentrasjon.

Bedre hvilestilling
Protac SenSit er et godt alternativ for personer som sitter i rullestol. SenSit er meget
stabil og kulenes fleksibilitet gjør det enkelt å tilpasse stolen individuelt og skape en god
hvilestilling, samtidig som den demper evt. spastisitet.

Designet til det individuelle miljø
Designet er ungt og friskt, og stolen passer inn i skoler, barnehager og andre institusjoner, så vel som i eget hjem. Protac Sen Sit kan fås med stoff i ulike farger og kvaliteter.
Stolen kommer i to størrelser, som passer til personer under eller over 180 cm.

Protac SenSit puff
Puffen kan brukes sammen med stolen som fotstøtte, eller alene som puff til f.eks. barn.
Kulene i puffens øvre lag virker sansestimulerende og er behagelig og morsom å sitte på.
Protac SenSit er designet av Grønlund design.
Protac SenSit er søkt patentbeskyttet.
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