Demens

Hjælpemidler til ekstra
pleje og omsorg
Ro | Trivsel | Sansestimulation

Sansestimulerende
hjælpemidler
Kontakt os for gratis vejledning og
demonstration - helt uforpligtende

Optimér livskvaliteten med enkle hjælpemidler
Målrettet sansestimulering
Med demenssygdomme sker en svækkelse af sanseapparatet. Derfor har mennesker
med demens behov for, at man målrettet stimulerer de svækkede sanser og sørger for, at sanseindtryk kan opleves på trods af udfordringerne. Dette bidrager til at
skabe tryghed, ro, bedre søvnkvalitet og bedre betingelser for at kunne fungere både
socialt og kognitivt.
Faglig sparring og hjælpemidler til låns
Vi tilbyder hjælpemidler og vejledning til både fagprofessionelle, pårørende og de
mennesker, der er ramt af demenssygdomme. Vores konsulentteam består af både
ergo-, fysioterapeuter og sygeplejersker. Mange af vore hjælpemidler kan lånes til
afprøvning eller ses ved et uforpligtende besøg.

Tlf.: 76 900 407
E-mail: post@ziboathene.dk
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Tyngde-/kædeprodukter
Ved at vælge tyngdehjælpemidler med
taktile stimuli, som fx en kædedyne, et
kædetæppe eller en kædevest, skærpes
sanserne vha. de taktile og proprioceptive
stimuli mod kroppen. Det styrker
fornemmelsen for egen krop og skaber
mindre uro – både mentalt og motorisk.
Kædedyne Sensitive

Musikintervention
Selvom en demenssygdom langsomt
nedbryder hjernen, er de systemer i hjernen,
som vi bruger til musik, bevaret meget
langt henne i et demensforløb. Med musik
kan man skabe en god følelse i kroppen og
dermed undgå medicinering.

AudioCura M2

Madrasser - opbygning er altafgørende
Den rette madras kan give mere ro og
bedre søvn, således at bl.a. mennesker
med demens får bedre fornemmelse for
omverdenen. Samtidig sikrer man en
optimal trykaflastning.

Trykvogteren hybridmadras
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Omsorg og pleje til
alle timer i døgnet
Genvejen til en lettere hverdag
trods demensproblematikker

Tyngdekrave

Knætæppe

KædetæppeTM

GeoMatt hovedpude

Dreampad hovedpude

S.A.C. luft-siddepude

Massagemåtte

Stimulite® siddepuder/madrasser

Lejringspuder for optimal støtte
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