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DK - Brugsvejledning
Protac SensOn™
Du har valgt et Protac kvalitetsprodukt. Protac garanterer at du har fået et originalt, dansk
design produkt udviklet i samarbejde med faglige sparringspartnere.
Protac har siden 1994 udviklet, produceret og solgt sansestimulerende hjælpemidler til sundhedssektoren i Danmark, Europa, Australien og New Zealand.
Protacs produkter er udviklet ud fra teorier om sanseintegration og veldokumenteret i forskning, dokumentation og casebeskrivelser.
Protac har i produktionsprocessen fokus på miljø og sikkerhed. Protacs plastikkugler er TÜV
godkendt, og metervarerne er Oeko-Tex certificeret.

Mærkning
Produkterne er mærket iht. lovgivning om medicinsk udstyr.
Label med mærkning er placeret indvendig ved nederste kuglepose for at beskytte brugeren
for gener ved brug. Placeringen beskytter også labelen mod slid.
Symbolforklaring på Label: der henvises til punktet Symbol forklaring
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Generelle forsigtighedsregler - Sikkerhed
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Må ikke, uden opsyn, anvendes til brugere med dårlig balance
Må ikke, uden opsyn, anvendes til brugere, som ikke kan tage vare på sig selv
Må ikke bruges nær åben ild
Må ikke bruges til at sove med om natten
Må ikke bruges til børn under 3 år, da det indeholder småpartikler
Må ikke bruges ved transport i køretøj, hverken af fører eller passagerer
Vær opmærksom på brugerens reaktion.
Vær opmærksom på ikke at snuble i kraven, hvis den falder på gulvet
Vær opmærksom på, at kugleposerne nederst i ryggen tages ud, hvis brugeren sidder
i kørestol.
• Må ikke varmes i mikroovn eller ved brug af andre varmekilder.

Produktets formål og anvendelsesmiljø
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Sanseintegration danner grundlag for udviklingen af alle Protacs produkter. Denne teori
kommer fra USA og er udviklet af A. Jean Ayres, ergoterapeut og psykolog, tilbage i
1970’erne. Teorien tager udgangspunkt i, hvordan hjernen bearbejder sanseindtryk, og
hvor¬dan man kan påvirke de forskellige sansestimuli via tyngde og tryk i taktilsansen (berøringssansen) i huden og den proprioceptive sans (bevægesansen) i muskler og led. Kuglernes
tryk, bevægelse og tyngde påvirker netop disse sanser.
Protac SensOn™ er udviklet som et hjælpemiddel til personer med funktionsnedsættelse.
• Børn, unge, voksne og ældre kan anvende Protac SensOn™
• Brugere med fysisk og psykisk uro
• Brugere med følgevirkning efter hjerneskade: manglende kropsopfattelse, ufrivillige
bevægelser
• Brugere med Demens sygdomme
• Brugere med koncentrationsproblemer
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• Protac SensOn™ afhjælper følgevirkninger hos hjerneskadede personer til at styrke f.eks.
balance og kropsfornemmelse
• Til personer med fysisk og psykisk uro bruges Protac SensOn™ i forbindelse med koncentrations- og indlæringsvanskeligheder, da tyngden og trykket af kuglerne giver ekstra
sansestimuli og en øget kropsfornemmelse
• Personer med psykiatrisk sygdom som demens har ofte motorisk og psykisk uro
• Protac SensOn™ kan bruges til at skabe ro og tryghed for brugeren. Kuglernes tyngde og
tryk giver ligeledes en bedre kropsfornemmelse og øget velvære.

DK
GB

Protac SensOn™ kan bruges i institutioner, bosteder, dagtilbud, hospitaler, opholdsrum og private rum. Skolebørn kan have Protac SensOn™ på i undervisningssituationen, hvor barnet skal
være koncentreret om en arbejdsopgave. På institutioner kan brugeren have Protac SensOn™
på i spisesituationer. I private hjem kan brugeren have Protac SensOn™ på i spisesituationer
eller ved lektielæsning, hvor der er brug for at øge koncentrationen.

Anvendelse af produktet
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FR
NL
SE

Protac SensOn™ tages
på, så str. mærket
og pyntestikningen
sidder midt i nakken
– vær opmærksom
på, at det bløde ensfarvede stof vender
ind mod huden.
Protac SensOn™ lægges godt op i nakken
og kuglerne fordeles
med hænderne, så
det føles ensartet og
behageligt.
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Protac
SensOn™
kan evt.
knappes
under
armene.

Kugleposerne
nederst på
ryggen skal
tages ud, hvis
man sidder i
kørestol.

Levetid for produktet
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Produktet har en forventet levetid på 2 år.
Levetid er baseret på korrekt brug, rengøring, vask, service og vedligehold.
Produkter som anvendes ud over den ovennævnte levetid, skal vurderes for fremtidig anvendelse. Det er brugeres ansvar løbende at vurdere, om produktet kan anvendes ud over den
angivne levetid.

Rengøring
Protac SensOn™ kan vaskes. Interval og behov for vask af betrækket afhænger af anvendelse
og brug. Ved vask og renholdelse af kraven, følges nedenstående anvisning.
• Protac SensOn™ kan vaskes i en vaskemaskine – min. 6 kg, med vaskepulver uden blegemiddel - se i øvrigt vaskeanvisning i Protac SensOn™.
• Den medfølgende vaskepose skal benyttes.

Vedligehold
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Det anbefales at lufte kraven med jævne mellemrum.

Transport og opbevaring
Protac SensOn™ leveres klar til brug. Ved transport er Protac SensOn™ pakket i en bæretaske,
som beskytter kraven mod snavs og fugt.
Protac SensOn™ opbevares bedst liggende og tildækket, så den er beskyttet mod snavs og
fugt.

Bortskaffelse
Protac SensOn™ kan bortskaffes som brændbart affald. Affald bortskaffes efter gældende
regler.
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Garanti
Der ydes 2 års garanti på produktionsfejl

Garanti bortfalder i følgende tilfælde:
•
•
•

overbelastning af Protac SensOn™
voldsomt brug af Protac SensOn™
manglende eller forkert vedligehold af Protac SensOn™

Sporbarhed: der er markeret måned og år for produktion på vaskelabel
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Symbol forklaring
Dette er kun eksempler, se den anbefalede vaskeanvisning på vaskelabel i produktet.
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Vaskebalje:
Advarsel:
Max. vasketemperatur (se vaskelabel)		 Se under punktet Sikkerhed
Trekant:
Må ikke bleges		

Bruger information
Til indendørs brug

Firkant med cirkel:
Tørretumbling (se vaskelabel)		

CE godkendelse direktiv
om medicinsk udstyr 93/42/EC Klasse 1

Strygejern:
Må ikke stryges		
Cirkel:
Må ikke renses

Fabrikant
600-601-3800
600-605-3800

Serie nummer produkt
(se vaskelabel)
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Tekniske specifikationer
Standarder: Efterlever generelle krav til hjælpemidler ift. følgende harmoniserede standarder:
Klinisk evaluering: EN 12182:2012
Risikoanalyse: DS/EN ISO 14971

Service informationer
Der må ikke bruges andre kugler i Protac SensOn™ end de af fabrikanten brugte.
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Vejledning
- dagligt eftersyn af Protac SensOn™ inden anvendelse
Nr.

Check

1

• Alle dele er på plads, ingen løse dele

2

• Ingen tegn på huller, beskadigelser i
stof og syninger

Bemærkning

Protac A/S
Niels Bohrs Vej 31 D, Stilling
DK-8660 Skanderborg
Tel.: 86 19 41 03
e-mail: protac@protac.dk

Oversigt over forhandlere: Der henvises til: www.protac.dk/kontakt
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