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Sansestimulerende
hjælpemidler
Skaber overskud i hverdagen

Drømmer du om mere ro og fokus i hverdagen?
Flere smil og mere overskud?
Oplev en følelse af tryghed og indre ro med sansestimulerende hjælpemidler
For mange har vores sansestimulerende hjælpemidler netop bidraget til ovenstående, idet de
medvirker til at afhjælpe mange forskellige problematikker. Udtalelser som disse herunder,
understøtter den markant bedre hverdag, der kan opnås.
“Hun er blevet meget gladere, og sover op til 11/2 time længere
om morgenen, efter at hun har fået kædedynen. Dejligt!”
[Mor til for tidligt født pige]
“Efter introduktion af kædevest og -tæppe, opleves klart færre
konflikter og en rolig dag for både store og små”
[Pædagog i SFO]

Spørgsmål eller brug for vejledning?
Kontakt os endelig for vejledning i forhold til valg af hjælpemiddel.

Tlf.: 76 900 407
E-mail: post@ziboathene.dk
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Kædeprodukter
Genvejen til en lettere hverdag
Afprøv, ej eller lej!

Prøv selv et kædeprodukt
– og se resultater!
Prøv selv i 14 dage – helt uforpligtende via vores webshop!
Kender du ikke til vores kædeprodukter i forvejen, har du mulighed for at afprøve dem uforpligtende i 14 dage, mod et gebyr på 500 kr, hvoraf halvdelen refunderes ved returnering (de resterende 250 kr er vaske- og håndteringsbegyr).
Bestil en prøveperiode på www.ziboathene.dk/produkter#leje
Eje eller leje – lige efter dit behov
Ønsker du fortsat at bruge produktet efter din prøveperiode, har du mulighed for enten at leje
eller købe produktet. Starter du med at leje, og køber inden for de første to måneder af lejeperioden, refunderes hele lejeudgiften og hele det betalte depositum. Se priser og yderligere
information på www.ziboathene.dk/produkter#leje
Bevilget hjælpemiddel
De fleste af vores hjælpemidler kan søges bevilget af din kommune. Mange kommuner ønsker, at
en afprøvning finder sted, inden en evt. bevilling. Du kan enten låne til afprøvning hos kommunen
eller hos os. Hør evt. din kommune, hvad de foretrækker. Ved sagsbehandlingstid i kommunen, er
vores lejemulighed oplagt at benytte.
Læs her i folderen om vores forskellige sansestimulerende hjælpemidler, og vælg netop de
produkter, der passer til dit behov.
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Zanne Larsen,
Speciallæge i børnesygdomme
“Jeg har gennem
adskillige år, med
stor succes, anvendt kædedyne
til afhjælpning af
gennemsovningsvanskeligheder
primært hos børn
og unge med psykiatriske diagnoser som autisme og
ADHD, men også
til børn og unge
med uspecificeret
søvnforstyrrelse”.

“Jeg har ligeledes
haft stor succes
med anvendelse
af den mindste
kædedyne til spædbørn med kolik.
Det er en
behandling, der er
uden bivirkninger.
Ligeledes opleves
det af forældrene
som en stor fordel,
at kædedynen
uden problemer
kan vaskes”.

Kædedyne®

Beroligende stimulation af berøringssans samt muskel- og ledsans
Kædedynen er en sansestimulerende tyngdedyne, syet i lange kanaler, hvori der ligger
kæder. Kæderne stimulerer til ro, tryghed og
kropsafgrænsning. Kæderne er fastgjorte i
kanalernes ender, og dermed er dynen lydløs i brug. Kæderne er coated stål og tekstilmaterialet er Trevira som er brand- og flammehæmmende.
Åndbar og håndtérbar
Kædedynens smalle kanaler gør, at dynen
falder tæt omkring kroppen. Kædedynen er
åndbar og håndtérbar og findes i adskillige
varianter til baby, junior og voksen.
Vendbar for forskellige grader af stimuli
Da den ene side er mere polstret end den
anden, giver det brugeren mulighed for to
forskellige grader af taktile og proprioceptive
stimuli (se forklaring på forrige side) i én og
samme dyne.

Kategori

Vægt

Junior

3,4 kg | 5 kg

Voksen

4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 14 kg

Anvendelsesmuligheder
• Søvnproblemer
• Psykiske lidelser
• Motorisk uro
• Neurologiske lidelser
• Udviklingsforstyrrelser
• Opmærksomhedsforstyrrelser
Vaskeanvisning
Kædedynen kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60 grader på skåneprogram, ilagt
den medfølgende vaskepose.
Leveres med vaskepose og transporttaske.
Kontakt os endelig for valg af vægtkategori.
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Psykiatrisk
patient

Mor til
autistisk søn

“8 kg sikkerhed at “Det er så smukt,
sove under”.
at det er til at
græde over ... Han
er nu nogle og
Bruger med
søvnproblemer tredvie år. Først
nu har han fået
“Den hjælper
det, han burde
mig. Desuden har have haft da
jeg fuld kontrol
han var lille - en
over dynen. Den
kædedyne”.
er overhovedet
ikke farlig eller
urovækkende”.

Kædedyne® Sensitive
Blød og lun – som almindelig dyne
Kædedynen er en sansestimulerende tyngdedyne, syet i lange kanaler, hvori der ligger kæder.
Kæderne stimulerer brugeren til ro, tryghed
og kropsafgrænsning. Kæderne er fastgjorte
i kanalernes ender, og dynen er dermed lydløs
ved brug. Kædedynen er åndbar og håndtérbar.
Kædedyne Sensitive – ekstra polstret
Kædedyne Sensitive har dobbelt så meget polstring på den polstrede side, sammenlignet
med den almindelige kædedyne.
Dette giver en varmere og blødere dyne, der
giver dyb proprioceptiv stimulation. Kædedyne
Sensitive vælges ofte af brugere, der ønsker en
vægtdyne, som både giver mulighed for graduering af stimuli, er blød som en helt almindelig
dyne og samtidig dejlig varm.

Kategori

Vægt

Junior/100x140 cm

3,4 kg | 5 kg

Voksen/140x205 cm

5 kg | 7 kg | 9 kg | 11 kg

Anvendelsesmuligheder
Kan anvendes ved samme problematikker som
ved den almindelige kædedyne. Se forrige side.
Vaskeanvisning
Kædedynen kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60 grader på skåneprogram, ilagt
den medfølgende vaskepose. Alle Sensitive
varianter er delbare.
Leveres med vaskepose og transporttaske.
Kontakt os endelig for valg af vægtkategori.
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Pædagog i SFO
“Tæppet bruger
vi i vores “timeout-zone”, hvor
vi ofte er rift om
pladsen under
tæppet. Børnene
har brug for deres
egen hule engang
imellem”.

”Flere af vores
børn håndterer
konflikter og uro
meget bedre, når
de lige får et hvil
under kædetæppet”.

Kædetæppe™

Ro og tryghed i dagtimerne
Kædetæppet kan anvendes i både dag- og
nattetimer, alt efter behov. Anbefales ved uro,
angst og sensoriske problematikker.
Uanede anvendelsesmuligheder
Det praktiske stof gør, at det kan anvendes
uden betræk. Kædetæppet er således ideelt
i både sofaen, på stolen, under transport, i
klasseværelset eller steder, hvor der kan være
behov for at øge fornemmelsen af ro, tryghed
samt bedre koncentrationsevne.
Taktil og proprioceptiv stimulation
Den taktile sans er berøringssansen og den
proprioceptive sans er muskel- og ledsansen.
Brugeren har mulighed for at graduere
graden af den taktile og proprioceptive
påvirkning via tæppets forskellige sider – den
ene side er mere polstret end den anden.
Tæppets indsyende kanaler holder på
kæderne, så det ligger roligt og trygt omkring
brugeren. Kædetæppet er desuden lydløst, så

brugeren ikke generes af støj ved brug.
Topkvalitet i flere størrelser
Tæppet er syet i krafigt, praktisk og smudsafvisende tekstilmateriale, Trevira, som er åndbart for brugeren.
Størrelse

Vægt

70 x 125 cm

4 kg

70 x 205 cm

5 kg

70 x 205 cm

7 kg

140 x 205 cm

15 kg

Vaskeanvisning
Kædedynen lægges i den medfølgende vaskepose og vaskes i almindelig vaskemaskine ved
60 grader på skåneprogram.
Leveres med vaskepose og transporttaske.
Kontakt os endelig for valg af vægtkategori.
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Leder, Demensafsnit
”Kædetæppet
Active med kæder
og lomme bruger
vi ofte i både vores
dagligstue og i
spisesituationer.
Det passer så
fint over lårene
i den siddende
stilling. Vi oplever
tit, at både uro
og dørsøgning
undgås”.

“Nogle gange
lægger vi små
bolde, klodser
eller sanse-ting
ned i lommen, så
der samtidig er
noget at beskæftige og stimulere
med. Også tyngden
i lommen giver
god mening for
vore brugere.
Fastgørelsen
bag kroppen på
brugeren gør, at vi
ikke oplever fald
eller snublen”.

Kædetæppe™ Active

Bedre kropsfornemmelse, ro og koncentration
Kædetæppe™ Active stimulerer berøringssansen og muskel-ledsansen, mens det ligger
på lår og knæ. Det er udviklet med henblik på
brug i siddende stilling, f.eks. i skolen, på job
eller under transport, i enhver siddende situation, hvor opmærksomhed, fokus og ro er ønskeligt.
Behageligt, dybt tryk
Kæderne i de langsgående kanaler samt granulatfyldet på siderne gør, at kædetæppet lægger sig tæt omkring kroppen, og giver et behageligt, dybt tryk.
Design der tilgodeser flere målgrupper
Kædetæppe™ Active er designet, så det når
omkring livet på bruger og lukkes bagpå med
velcrolukning. Dette design gør, at tæppet
bliver liggende ved f.eks. lettere aktivitet og
faldrisikoen minimeres.
Praktisk lomme
En centralt placeret lomme på forsiden giver
mulighed for ro til hænderne, idet tyngden
henover lommen bidrager med taktile og
proprioceptive stimuli. Samtidig kan lommen

anvendes til opbevaring af f.eks. små sansestimulerende og beskæftigende redskaber.
Anvendelsesmuligheder
• Koncentrationsvanskeligheder.
• Ufrivillige bevægelser.
• Demenstilstande.
• Generel motorisk og mental uro.
Vaskeanvisning

Tæppet kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60 grader på skåneprogram,
ilagt den medfølgende vaskepose.
Leveres med vaskepose og transporttaske.
Kædetæppe™ Active er CE-mærket. Patenteret. Det produceres i Sverige af Somna og

Zibo Athene A/S er eneforhandler i Danmark.
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Pædagog i SFO
“Efter introduktion af kædevesten og -tæppet,
opleves klart
færre konflikter
og en mere rolig
dag for både store
og små”.

Kædevesten
bidrager til følelsen af tryghed.
Flere steder
kaldes vesten for
“Krammevesten”,
“Matematikvesten” eller “Klassens
bedste ven”.

Kædevest

Kropsafgrænsende og sansestimulerende tyngdevest
Kædevesten er et sansestimulerende og beroligende hjælpemiddel, som er syet i kraftigt
materiale med kanaler, hvori der er kæder.
Fås til både børn, unge og voksne.

Kategori

Størrelse

Voksen

Small | Medium | Large | X-Large

Barn/junior

110/120 | 128/140 | 146/152

Brugervenlig og komfortabel
Vesten lukkes nemt med regulerbare stropper,
så den sidder tæt til kroppen. Vestens tyngde
og omslutning af kroppen giver øget kropsfornemmelse. Den fylder ikke mere, end at den
kan bæres under tøjet.

Vesten anvendes blandt andet ved
•
Psykiske lidelser som f.eks. angst
•
Motorisk eller psykisk uro
•
Koncentrationsproblemer
•
Nedsat kropsfornemmelse
•
Opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD/ADD
•
Demenssygdomme
•
Mistrivsel og nedsat overskud

Ro og koncentration
Vesten er god at bruge i dagtimerne, hvor der
er brug for at kunne samle sig, finde ro og koncentration. F.eks. i skolen, i hjemmet, på job,
under transport eller i situationer, som kan
være overstimulerende.

Vaskeanvisning
Kædevesten lægges i den medfølgende vaskepose i almindelig vaskemaskine ved 60 grader
på skåneprogram.
Leveres med vaskepose og transporttaske.

Tyngdekrave inklusiv
Kædevesten leveres med tyngdekrave, som
kan anvendes sammen med vesten eller separat.

Kontakt os endelig for valg af størrelse.
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Datter til mor med Alzheimer
”Min mor bruger
tyngdekraven,
når hun f.eks. skal
sidde og spise.
Uden den har
hun svært ved at
holde kroppen i

ro og koordinere
sine bevægelser.
Vi oplever mere
ro og bedre
færdigheder, når
hun sidder med
kraven på”

Tyngdekrave

Nem løsning til ro og koncentration
Tyngdekraven reducerer uro og anspændthed.
Den giver samtidig et jævnt og stabilt tryk,
som bidrager til en øget kropsfornemmelse
samt højere grad af ro og tryghed.
Forbedret koncentration
Ved brug ses forbedret evne til koncentration
og fokus, mere kropslig ro og en følelse af
tryghed.
Fri bevægelighed
Udformningen gør, at kraven ligger godt ned
bag skuldrene, uden at begrænse brugerens
bevægelighed. Den kan anvendes både stillesiddende og ved aktivitet.

Tyngdekraven findes i 3 vægtkategorier:
Kategori

Størrelse

Voksen

2,00 kg | 2,50 kg

Junior

1,00 kg

Fyldet er giftfrit, flammesikret granulat.
Vaskeanvisning
Den er vaskbar i vaskemaskine på skåneprogram – max 60 grader.
Leveres med vaskepose og transporttaske.
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Øvrige
sansestimulerende
produkter
Ro, koncentration og træning

Ønsker du øget trivsel i hverdagen?
– Lad os hjælpe dig på vej
Stort sortiment
Vi tilbyder en række øvrige produkter og hjælpemidler. Alle produkter bidrager til øget trivsel
blandt målgrupper i alle aldre.
Øget ro og velvære
Traumswingeren, som er elsket af alle brugere, anvendes ofte til brugere med særlige behov og
hjælper til ro og afslapning. TIlmed er den æstetisk smuk og super funktionel og brugervelig.
Skab sansestimulerende miljøer efter dit behov – leg/aktivitet eller ro/afslapning?
Med Yogibo er det kun fantasien der sætter grænser for, hvad man kan skabe. Der er uanede
muligheder for at skabe lige netop det sansestimulerende miljø der passer dig.
Funktion og formål tilpasses individuelle behov, uanset om der er tale om lejring, terapi og træning
eller afslappende og alternativ indretning i hjem eller institutioner.
Nej til søvnproblemer, stress, angst, depression, uro ...
Opnå øget velbefindende og bedre søvn med Dreampad. Hjernen stimuleres og slapper af via
specialkomponeret musik, der ledes til det indre øre. “Ren massage til nervesystemet”.

Husk - vi har 14 dages fuld returret på vores produkter

Zibo Athene A/S | Præstemarksvej 67 | 8700 Horsens | (+45) 76 900 407 | post@ziboathene.dk | www.ziboathene.dk | CVR: 29610274
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Pædagog i int.
institution

Mor til datter i
kørestol

“I vores hus sætter vi stor pris på
Traumswingeren i
vores fællesrum.
På trods af at den
let klappes sammen og hænges
ind på væggen, er
den stort set altid
i brug. Højdereguleringen gør, at
alle har mulighed
for at bruge den,
og det lille rum
i rummet, som
den giver, skaber
både tryghed og
trivsel”.

“Når vores
datter sidder i sin
Traumswinger, ser
vi altid et stort
smil. Det giver
hende en følelse
af frihed og er den
bedste afveksling
fra en hverdag i
kørestol”.

Traumswinger

Hængekøje/-stol i lækkert design med unikke funktioner
Traumschwingeren består af økologisk bomuld
og smukt forarbejdet tysk egetræ. Den særlige
elasticitet i bomuldstrådenes vævning gør, at
Traumschwingeren pakker brugeren trygt ind.
Samtidig støttes brugeren til en optimal siddestilling, hvor der ikke sker belastning af ryg og
lænd. Siderne afskærmer brugeren for stimuli og skaber et rum, hvori brugeren finde ro.
Arousalniveauet kan dæmpes eller øges,
afhængigt af anvendelse og behov.
Unikt og enkelt system
Traumschwingeren er ét-punktsophængt og
giver dermed brugeren mulighed for optimal
vestibulær stimulation. Den unikke og helt enkle højderegulering gør, at indstigningshøjden
kan reguleres. Hermed kan en Traumschwinger
anvendes både med og uden gulvkontakt og af
brugere med forskellige behov.

Anvendelse
Anvendes både til almidelig afslapning samt til
brugere med særlige behov, i institutioner, på
plejecentre, i stuen, haven, skolen mv.
Bredt udvalg
Traumschwingeren fås i seks forskellige størrelser. De største modeller kan anvendes af flere
brugere samtidig. Den mindste anvendes med
en futonpude og kan bruges helt fra spædbarnsalderen. Konstruktionen gør det let at hænge
Traumschwingeren op af en væg/ind til siden,
så den kun fylder i rummet, når den er i brug.
Kontakt os for valg af størrelse.
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Terapeut i rehabiliteringscenter
“Med Dreampad
og trivsel blandt
skaber vi de bedste vores beboere
betingelser for ro med hjerneskader”.

Dreampad

Innovationsteknologi til bedring af hverdagsproblematikker
For lidt søvn eller for ringe søvnkvalitet er i
dag årsag til en række problemer i hverdagen
for mange mennesker. Nedsat koncentration,
irritabilitet, humørsvingninger, et svækket
immunsystem og generel dårlig trivsel bliver en følge af manglende eller dårlig søvn.
Kroppen udløser stresshormoner når den er i
søvnunderskud, som igen gør søvn vanskeligt –
og et dårligt søvnmønster er sat i gang.
Bedre søvnkvalitet
En Dreampad er en hovedpude, der hjælper
til bedre søvnkvalitet, ro og afslapning. Den
er derfor god ved stress, angst, depression,
ADHD, PTSD, smerter og generelle søvnproblemer.
Intrasound Teknology™
Dreampads har indbygget såkaldt ”Intrasound
Teknology”™ der gør, at brugeren har mulighed
for at lytte til specialkomponeret musik, som
gennem vibrationer til kranieknoglerne føres

til det indre øre – og kun kan høres af den,
som hviler sit hoved på puden. De blide toner
bidrager til ro, både mentalt og motorisk.
En tilstand, der kan beskrives som “ren
massage til nervesystemet”.
Produktudvalg
Dreampad Slim

48 x 37 cm

Dreampad Soft

60 x 45 cm

Anvendelse
Ved ibrugtagning installeres en app på en
smartphone eller tablet. Via app’en vælges
mellem 5 forskellige musikmuligheder og ønsket lydstyrke. Dreampads anvendes i almindelige pudebetræk eller i hygiejnebetræk.
Materiale og vask
Dreampads indeholder elektronisk udstyr og
må derfor ikke vaskes. Materialet er hypoallergent og giftffrit.
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Leder i
daginstitution

Mor til pige
med spasticitet

“Med Yogibo har
vi skabt skønne
legemiljøer og
rolige stillemiljøer,
som supplerer
hinanden super
godt”.

“Med pyramidepuden fra Yogibo
er vores datter
blevet i stand til
at sidde på gulvet
og lege, hvilket
hun ikke er i stand
til uden støtten
fra Yogibo”.

Yogibo Bean Bags

Byg et sansestimulerende miljø efter dit behov
Yogibo multipuder er et spændende sortiment af
unikke sansepuder til mange forskellige formål.
Puder til enhver anledning
Puderne kan anvendes til alle aldre og målgrupper. Funktion og formål tilpasses individuelle behov, uanset om der er tale om
lejring, terapi og træning eller afslappende og
alternativ indretning i hjem eller institutioner.
Genialt redskab
Yogibo er geniale redskaber til at opnå sensoriske stimuli og anvendes med succes af både
forældre til børn med særlige behov, pædagoger og plejepersonale samt terapeuter.
Brug i træningsøjemed
Puderne kan også bruges i træning. Eksempelvis til at skubbe/puffe, trække med og bokse på.
Der kan hoppes på og i dem – og børn kan kravle
helt ind i de store puder og sidde afgrænset i
deres egen lille “hule”.

Herved opnås dybe tryk, kompression og kropsafgrænsning, da puderne former sig efter
kroppen.
Komfort i særklasse
Komforten ved Yogibo puderne er i særklasse.
Puderne kan kombineres på kryds og tværs
– kun fantasien sætter grænser. En strækbar
inderpose sikrer ekstra holdbarhed og sikkerhed. Genfyldning er muligt.
Vaskeanvisning
Materialet er vaskbart og holdbart. Yderbetrækket vaskes ved 60 grader. Ved behov for
vask af inderposen med fyld, kontakt vores Rent
& Service afdeling.
Materiale

Bomuld, polyester og spandex.

Fyld

EPS-kugler.
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Yogibo sortiment

Yogibo Krammefigur

Yogibo Multipude Mini

Yogibo Multipude Midi

Yogibo Multipude Maxi

Yogibo Support

Yogibo Pod

Yogibo Cube

Yogibo Caterpillar

Yogibo Roll

Yogibo Pyramide
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Kontaktinformation
Kontakt kundeservice for vejledning og afprøvning.

Kundeservice
Louise, Nina og Rikke er klar til at hjælpe på:

Tlf.: 76 900 407
E-mail: post@ziboathene.dk

Showroom
Book en aftale for personlig vejledning og demonstration i vores showroom.
Lad os hjælpe dig med at finde ny inspiration.
Husk du kan altid afprøve vores kædeprodukter inden en eventuel lejeperiode eller køb.
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