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Sensorische 
informatieverwerking 

ouderenzorg 

  
De producten dragen bij aan een beter lichamelijke welzijn, hebben een kalmerende werking, 
verminderen onrust, zorgen voor een gevoel van veiligheid en geborgenheid en zijn daarnaast 
comfortabel in gebruik.  
 
 
 
 
 
Nieuwsgierig naar de producten? Vraag een vrijblijvende demonstratie aan van onze adviseur. 
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Protac Special Blanket  

De Protac Special Blanket is een deken dat 
bestaat uit compartimenten gevuld met 
granulaat. Dit zijn kleine kunststof korrels. De 
deken geeft een omvattend gevoel, wat 
rustgevend en kalmerend werkt en helpt 
daarbij met het sneller in slaap vallen en 
beter doorslapen. Deze deken geeft minder 
druk en is zeer geschikt voor de ouderenzorg. 
De Protac Special Blanket Granulaat heeft in 

het midden een rits, en is hierdoor deelbaar, waardoor deze in een gewone wasmachine kan worden 
gewassen. 
 

Protac Ball Blanket Classic 

      De Protac Ball Blanket Classic is een deken dat bestaat uit 
compartimenten gevuld met kunststof ballen die druk 

geven op drukpunten van het lichaam. Hierdoor 
wordt zowel gewaarwording van aanraking als 
gewaarwording van spieren en gewrichten 
gestimuleerd. De deken geeft een omvattend gevoel, 

wat rustgevend en kalmerend werkt en helpt daarbij 
met het sneller in slaap vallen en beter doorslapen. 

 
Protac Ball Blanket Calm 

De Protac Ball Blanket Calm is opgebouwd uit 
langwerpige kanalen met ballen die in lange 
rijen naast elkaar liggen. Dit type deken is 
zeer geschikt voor personen die meer 
druk nodig hebben, snel overprikkeld 
raken van geluid en/of niet goed tegen 
zachte aanrakingen kunnen.
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Protac Sensit Straight 

De Protac Sensit is een speciaal ontworpen stoel/ zitzak die 
de zintuigen stimuleert, het lichaam omhult, lichaamsgevoel 
verbetert en rustgevend werkt. Door de unieke zijflappen is 
de stoel zeer goed te gebruiken om een ruimte te creëren 
van veiligheid en geborgenheid. De Protac Sensit is een goed 
alternatief voor onrustige bewoners gedurende de dag.  
 

Protac KneedMe 

De Protac KneedMe is een schootkleed dat de zintuigen stimuleert en 
een gevoel van rust en geborgenheid geeft. Het schootkleed wordt op de 
schoot van de gebruiker gelegd, die dan dankzij de zwaarte en druk van 
de ballen de grenzen van het eigen lichaam duidelijk kan voelen. Dit 
zorgt voor rust en een gevoel van geborgenheid.  

__________________________________________________________________________________ 

Protac MyFit 
De Protac MyFit is een vest dat zorgt voor een puntsgewijze en diep 
inwerkende druk. Door deze prikkels zal een persoon een beter 
lichaamsbewustzijn ervaren, waarmee loopdrang en onrust kan 
verminderen. Speciaal voor de ouderenzorg is er een vest ontwikkeld 
waarbij de schouders open kunnen, zodat ook minder mobiele 
ouderen de MyFit aan kunnen. Tevens is de MyFit voorzien van 
zakken aan de achterzijde voor eventuele GPS trackers. 
 

 
 

 
Protac SensOn 
De Protac SensOn™ is een verzwaarde kraag, die helpt te 
ontspannen. De SensOn™ vormt zich op een natuurlijke 
manier om de nek, schouders en borst. Dit is te vergelijken 
met een paar stevige handen die rustig op de schouders 
worden geplaatst.  
De druk en aanraking van de kleine balletjes laten de 
schouders zakken en ontspannen de nek. Hierdoor 
worden de grenzen van het eigen lichaam optimaal 
ervaren. Dit zorgt voor rust en een gevoel van 
geborgenheid. 
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Glider Chair 

 
De Glider Chair is een stoel die voor/achterwaarts op een rails 
beweegt. De beweging beïnvloedt het evenwichtsorgaan en 
kalmeert het lichaam. Hierdoor hebben mensen minder de neiging 
om op te staan en te gaan lopen.  
De Glider Chair heeft een houten frame en een ouderwetse 
uitstraling waardoor deze goed past binnen de ouderenzorg. De 
stoel is bekleed met incontinentiemateriaal (Sarkotex) en is 
beschikbaar in diverse kleuren. De stoel kan handmatig op de rem 
worden gezet. De hoek van de rug is instelbaar.  
De Glider Chair is in verschillende kleuren leverbaar.  
 
 
 
 

 

Thera-Glide 

De Thera-Glide is een stoel die voor/achterwaarts op een rails beweegt. De beweging beïnvloedt het 
evenwichtsorgaan en kalmeert het lichaam. Hierdoor hebben mensen minder de neiging om op te 
staan en te gaan lopen.  
De Thera-Glide heeft een stalen frame, maar een houten uitstraling. Dit maakt deze stoel steviger 
dan de eerder genoemde Glider Chair. Tevens heeft de Thera-Glide een uniek automatisch 
remsysteem in de rug. Zodra de gebruiker wil opstaan, schiet de stoel op de rem. Dit helpt bij het 
veilig en gecontroleerd opstaan.  
De Thera-Glide is in verschillende kleuren leverbaar. Zitdiepte, zithoogte en rughoek zijn instelbaar.  
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Sarkow Activiteitenschort 

Het activiteitenschort biedt veel tactiele stimulatie voor personen met 
onrust, die bezig moeten blijven en iets om handen moeten hebben. 
Het activiteitenschort wordt vooral veel binnen de ouderenzorg 
gebruikt, maar is geschikt voor alle doelgroepen.  
Het schort kan gewassen worden op 40 graden Celsius en is voorzien 
van: 
3 zakken, waarvan 2 met verschillende voeringen 
1 rits op het borstgedeelte 
1 afneembare ‘want’ met fleecevoering 
Linten, d.m.v. een gesp bevestigd 
Stoffen tasje  
  
 

Perfect Petzzz  

Door een mechanisch systeem lijkt het alsof deze dieren ademhalen, daarnaast zorgt de realistische 
vormgeving en aaibare vacht voor een ‘bijna’ echte beleving van een huisdier. Binnen de 
ouderenzorg zeer geschikt om aan te sluiten bij de beleving van bewoners.                             

  

 

 

 

 

 

 

 

Sensohond Lenny  

Sensohond Lenny is een verzwaarde knuffel in de vorm van een hond, 
met de mogelijkheid om te trillen. De zwaarte maakt dat Lenny diepe 
druk geeft als deze op schoot ligt. De trillingen zijn voelbaar in het 
lichaam, wat invloed heeft op het lichaamsgevoel en ontspannend 
werkt. Tevens heeft Lenny een hoog aaibaarheidsgehalte. 
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Rubens Barn Original 

De Rubens Barn poppen moedigen aan tot 
communicatie en interactie bij de gebruiker. 
Het gevoel voor de pop te willen zorgen 
geeft een grote bijdrage 
aan prikkels via het sensorisch systeem. De 
Rubens Barn poppen worden onder andere 
veel gebruikt door kinderen, dementerenden 
en verstandelijk beperkten.  
De Rubens Barn Original zijn 50cm. hoog en 

wegen 1000gram. De verzwaring geeft een prikkel aan de spieren en gewrichten en zorgen voor een 
realistischere beleving van de poppen. De Rubens Barn Original zijn in 6 variaties leverbaar* 
 

Little Rubens Barn 

De little Rubens Barn zijn 40cm. hoog en wegen 550gram. De Little Rubens Barn poppen zijn in 5 
variaties leverbaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beluga Verzwaringsvest 
 
Het Beluga verzwaringsvest is een vest gevuld met zand of polymer. 
De op elkaar liggende kamers vormen rondom het lichaam. Het vest 
zorgt door diepe druk prikkels voor een beter lichaamsbewustzijn en 
een geaard gevoel, waardoor rust en kalmering ontstaat.  
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Music Doll® 
 
Met zijn uiterlijk heeft de pop een grote aantrekkingskracht. Het unieke van de Music Doll® is de 
mogelijkheid tot het afspelen van geluiden en muziek. Door middel van het afspelen van de favoriete 
muziek van de gebruiker worden herinneringen opgeroepen en nodigt de Music Doll® uit tot 
beweging en interactie. Het gevoel voor de pop te willen zorgen geeft een grote bijdrage aan prikkels 
via het sensorisch systeem. De poppen zijn enigszins verzwaard, zodat er een natuurlijke prikkel naar 
de spieren en gewrichten gaat. Door het vasthouden en het tegen je lichaam aan houden van de pop 
wordt de aanrakingszin gestimuleerd.  
 

 

De geluiden of muziek is af te spelen via een bluetooth speaker die zich in de pop bevindt. Deze kan 
worden gekoppeld aan een eigen smartphone, tablet of MP3-speler (via AUX kabel of USB 
aansluiting). 
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Inmu 
Een INMU is een muzikaal sensorisch product dat muziek 
gebruikt om de zintuigen te stimuleren voor ontspanning en 
socialisatie. 
De Inmu heeft de vorm van een klein kussen, dat gemakkelijk 
te dragen en eenvoudig te gebruiken is. Het is ontworpen om 
onderdeel te worden van de dagelijkse routine in de zorg voor 
mensen met bijvoorbeeld dementie. De Inmu is het meest 
effectief als deze deel uitmaakt van een routine. 
 
Er zijn geen knoppen of kabels die moeten worden bevestigd 
voor gebruik en alle technologie ligt veilig verborgen in de 
Inmu. 
 

 
Inmu Relax 
De muziek is zacht en meditatief. De 
inmuRELAX heeft een zachte geluidspuls, die 
in je vingers te voelen is of wanneer deze 
tegen de borst wordt gehouden. Dit helpt de 
dementerende persoon zijn of haar eigen 
lichaam te voelen en een rustig moment te 
vinden. Zelfs als je de muziek niet kunt horen. 
De inmuRELAX vermindert nervositeit en 
rusteloosheid bij personen met dementie. In 
situaties die ongemakkelijk aanvoelen, kan 
het stressniveau worden verlaagd en de 
activiteit rustiger worden. Het helpt ook bij 
het in slaap te vallen en zorgt voor een betere nachtrust. 

 
 
Inmu Dance 
Met de ritmische beats van de intensiteit ben je opgewekt en 
gemotiveerd om te bewegen. De Inmu heeft een muzikaal 
universum dat zich ontwikkelt naarmate je meer beweegt.  De 
muziek is geïnspireerd op de jaren ’60 en de Bossa Nova, terwijl je 
de Inmu beweegt, aanraakt en slingert. 
inmuDANCE is ontwikkeld voor personen met dementie, maar is 
ook geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking en 
kinderen. 
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MusicChair 

Een stoel met magisch effect  
De MusicChair is een fauteuil waarin dementerende ouderen, 
maar ook mensen met een verstandelijke beperking, 
ontspannen naar muziek kunnen luisteren. Het geluid komt 
direct uit de twee speakers weggewerkt in de rugleuning van 
de stoel.  
Dankzij de gepersonaliseerde afspeellijsten opent zich een wereld van herinneringen en herleven 
ouderen gelukkige momenten. Ze beginnen te stralen en mee te zingen. De muziek raakt als het ware 
de gevoelige snaar, waardoor ze zich weer verbinden met hun eigen emoties en weer in contact 
komen met hun omgeving.  
 
Music & Memory  

Het principe van de MusicChair sluit aan op het ‘Music & 
Memory’ programma voor dementerende ouderen dat via 
koptelefoons wordt aangeboden door individuele 
zorgprofessionals of zorgteams.  
De MusicChair biedt de muziek volledig geïntegreerd aan, 
waardoor de gebruiker veel meer comfort ervaart en 
hulpverleners worden ontlast. Met één druk op de knop 
kunnen ouderen genieten van de muziek uit hun jeugd, 
volledig afgestemd op hun voorkeuren. Of dat nu 
volksmuziek is, jazz, blues of klassiek. 
De MusicChair heeft een ideale zithoogte en –diepte, is 
verrijdbaar, heeft een tijdloze vormgeving en is verkrijgbaar 
in verschillende kleuren. De kwaliteit van de toegepaste 
materialen voor de stoel en het muzieksysteem is van een 
gegarandeerd hoog niveau.  
 
Door het uitneembaar zitkussen is de MusicChair 
probleemloos te reinigen. Het ingebouwde muzieksysteem is 
zeer eenvoudig te bedienen, schokbestendig en robuust. 
Daarbij communiceert het systeem met nagenoeg alle 

muziekbronnen (met draad en draadloos): telefoon, tablet, MP3 speler, computer, audio set, 
enzovoorts. Het muziekvolume is begrensd ter bescherming van de gebruiker. 
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Apollo Air Comfort 
De Apollo Air Comfort is ontwikkeld om de passiever 
wordende mens langer te mobiliseren. Binnen de PG, 
VG en palliatieve zorg wordt de Apollo ingezet voor 
mensen die bijna of helemaal bedlegerig zijn. De 
stoel kan iedere positie aannemen van bijna lig tot 
actieve zit. Door het luchtcomfortsysteem en de 
naadloze zitting, ontstaat een optimale drukverdeling 
en zeer hoog comfort.  

 

 

 

 

 

Rebacare positioneringskussens 

De kussenlijn van Rebacare is voor preventief en curatief gebruik. De naden van de kussens zijn 
volledig gelast, waardoor deze vocht- en bacteriëndicht zijn. Door het ademend filter aan de 
uiteindes van de kussens, zijn probleemgebieden gemakkelijk vrij te kneden. In combinatie met het 
juist positioneren wordt het lichaam ontzien van druk.  
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Demonstratie / Advies 

 
Heeft u interesse in onze producten, maar zou u deze graag een keer willen zien en meer 
informatie willen? Vraag dan een demonstratie aan. Tijdens de demonstratie vertellen wij 
over de achtergrond en de werking van onze producten. Tevens is er dan de mogelijkheid 
om de producten zelf te ervaren.  
 
 
Bij twijfel over welk product het beste past, kunt u altijd contact opnemen via het 
onderstaande telefoonnummer of mailadres. Wij helpen u graag verder met een advies op 
maat.   
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