
Protac SenSit® Nature
– combina l’efecte calmant de la butaca
  i gaudir de l’aire lliure

n Les ales de la butaca embolcallen 

 l’usuari i tenen un efecte calmant.

n Redueix el malestar físic i psicològic.

n Augmenta la sensació de seguretat 

 i la percepció del cos.

n Integració sensorial mitjançant

 pressions tàctils dinàmiques i

 profundes.

n Facilita la rehabilitació a l’aire lliure.

La natura proporciona coses molt especials

als nostres sentits: ens dóna alegria, ener-

gia i sensació de calma. Romandre a l’aire 

lliure aporta una dimensió addicional a les 

sensacions que percebem i podem trobar 

evidència que la rehabilitació a l’exterior 

reforça les habilitats físiques, psicològiques 

i socials.
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Casos
La butaca pot ser utilitzada per nens, adults i/o gent 

gran. Gaudir de ser a l’aire lliure i combinar-ho amb 

la integració sensorial és positiu a qualsevol edat.

Nens
Grup de nens amb reptes socioemocionals: “La 

butaca va esdevenir ràpidament un lloc atractiu i 

agradable a l’exterior. Tots els nens la feien servir 

encuriosits i els resultava còmode seure en solitari o 

amb el millor amic. Fins i tot els nens més inquiets i 

amb més ansietat podien relaxar-se a la butaca i els 

va agradar embolcallar-se amb les ales a bona part 

del seu cos.”

Adults
Psiquiatria: “Com a membre del personal, veig com 

la butaca ens ajuda a mantenir converses força inte-

ressants amb les pacients a l’exterior. Quan s’asseu-

en a la butaca, es relaxen i se senten tranquil·les. La 

butaca és quelcom familiar a les pacients, les ajuda 

a sentir-se segures. Com a professionals, observem 

com aquesta butaca ajuda les noies a sentir-se com 

a casa, més del que fan altres mobles d’exterior.”

Demència
Dona gran que vol participar en relacions socials 

però amb tendència a la inquietud i a ser sobre- 

estimulada per les activitats socials: “Oh, és bonic”, 

diu Ingrid quan s’asseu a la butaca de la terrassa. 

Fulleja una revista i la llegeix atentament durant 45 

minuts. Després, entra a dins i se sent feliç i còmoda 

durant la resta del dia. Sempre ha utilitzat la butaca 

amb el mateix resultat positiu.

Protac SenSit® Nature
Protac SenSit® Nature és una butaca d’estimu-

lació sensorial amb boles en el seient, respat-

ller i ales especials. Aquestes ales embolcallen 

el cos i la pressió profunda i dinàmica de les 

boles estimula el sentit del tacte, el sistema 

muscular i articulacions. El pes i la pressió de 

les boles incrementen la consciència corporal, 

afavoreixen la calma i tenen un efecte orga-

nitzador sobre el sistema sensorial, a més de 

sentir el que ens aporta la natura.

La butaca proporciona un lloc a l’exterior segur 

i fàcil de reconèixer, per exemple, a qui troba 

aclaparador romandre a l’aire lliure o a qui no 

pot sortir a passejar però sí gaudir de la fresca. 

També ofereix la possibilitat de participar en 

activitats a l’aire lliure. Ja tenim una àmplia 

experiència utilitzant Protac SenSit® a l’interior 

i amb Protac SenSit® Nature és possible obtenir 

el mateix efecte calmant a l’exterior.

La coberta es pot treure fàcilment i rentar-la. 

També es pot netejar amb tovalloles desinfec- 

tants, cosa que possibilita l’ús a diversos usua-

ris tot respectant les directrius d’higiene. La 

funda de la butaca es fabrica amb un teixit 

resistent a l’aigua i al vent. La butaca no és 

resistent a les gelades. Quan no s’hagi de 

fer servir, recomanem tapar-la amb la funda 

de pluja inclosa a fi de protegir la butaca 

dels excrements d’ocells, del sol i de la pluja 

intensa.

La butaca es pot utilitzar tant amb el puf com 

sense.

Protac SenSit® Nature, blau marí
Codi d’article 600-602-3000-35
 

Protac SenSit® Nature Puff,
blau marí
Codi d’article 600-610-3000-35
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