BALLCUSHION
Característiques
/ Millora la consciència del cos i transmet una sensació dinàmica mentre
l'usuari es manté assegut sobre el coixí
/ Proporciona un efecte calmant, alleuja l’estrès i l’hiperactivitat
PROTAC®

/ Disminueix de manera efectiva les vegades que la persona hiperactiva
s’aixeca de la cadira i per tant, augmenta la capacitat de concentració
i aprenentatge
/ Afavoreix l’adopció d’una posició correcta
/ Alleuja problemes d’equilibri, baix to muscular i malestar físic
/ S’adapta a totes les cadires domèstiques, escolars, trones, cadires de
llars d’infants i tamborets

Ballcushion és un coixí de boles d’estimulació propioceptiva útil per
a nens i adults hiperactius. També ajuda a combatre dolors d'esquena
gràcies a proporcionar una postura correcta quan estem asseguts. Si
ens movem sobre el coixí, les boles de plàstic que conté també es mouran,
i per a restablir l’equilibri, automàticament haurem de canviar de
posició. Aquesta característica exclusiva ajuda als usuaris del
Ballcushion a romandre asseguts i concentrats durant més temps. En
un/a nen/a d’edat escolar hi observarem un millor rendiment i un
augment significatiu de la seva capacitat d’aprenentatge.

/ Es pot posar a la rentadora i a l’assecadora domèstica
Indicacions
/ Persones amb TDAH, hiperactivitat, dificultat de concentració, transtorns de
l’aprenentatge, hipotonia muscular, espasticitat, alteracions sensorials, etc.
/ Persones amb dolors d’esquena i/o que requereixin d’una reeducació de
la higiene postural.
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Tipus i especiﬁcacions
/ Diàmetre de les boles

38 mm

/ Mides del coixí

40x40 cm
(consultar altres mides disponibles)

/ Colors disponibles

Turquesa | Llima | Verd | Pissarra

Recomanat per especialistes
El coixí de boles Ballcushion també s’utilitza per a alleujar els problemes
d’equilibri i entrenar el to muscular en la teràpia ocupacional i fisioteràpia.
Instruccions d’ús

PROTAC®

PROTAC®

Col·locar el Ballcushion sobre una cadira de superfície dura i subjectar-lo
de forma segura. En el cas que l’usuari no toqui a terra degut a l’alçada
del seient, assegurar-nos que tingui algun element on pugui reposar els peus.

PROTAC®
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