
Mini-handleiding 

Protac SenSit® / Protac SenSit® Straight 

Algemeen 
De Protac SenSit® is een stoel gevuld met ballen ontwikkeld voor kinderen, jongeren en volwassenen 
met verschillende aandoeningen. De SenSit kan het lichaam van de gebruiker omhelzen waardoor er 
een gevoel van veiligheid, geborgenheid en rust ontstaat. 
 
Hoe te gebruiken? 
De Protac SenSit® en Protac SenSit® Straight worden gebruikt om in te zitten. De stoel kan gebruikt 
worden met of zonder poef. Er zijn verschillende manieren waarop de vier flappen die aan de stoel 
bevestigd zijn, gepositioneerd kunnen worden. Let op dat de gebruiker zelf uit de stoel op kan staan 
en anders uit de stoel geholpen wordt. Om de SenSit te verplaatsen is het van belang de handgrepen 
te gebruiken en de stoel met twee personen te tillen.  
 
Let op!: Niet optillen aan de flappen in verband met beschadiging van de stoel. 
 
• Zitten zonder gebruik van de flappen 
• Flappen over benen 
• Flappen over borst 
• Flappen over benen en borst 
• Flappen over benen en achter rug 
• Flappen langs het lichaam positioneren 
 
De Protac SenSit® Straight is een stoel die ontwikkeld is voor de ouderenzorg. De stoel is hoger met 
een afgevlakte voorzijde en een brede/stevige rand waardoor het makkelijker is om uit de stoel op te 
staan. Tevens is de zitting om te draaien waardoor een keuze ontstaat tussen zitten op ballen of op 
schuim.  
 
Tijdsduur 
De SenSit ballenstoel kan gedurende de dag op verschillende momenten gebruikt worden. Wij 
adviseren de gebruiker 20 tot 25 minuten de stoel te laten gebruiken. Daarna zal gewenning van de 
prikkels optreden. Het is niet schadelijk om de stoel langer te gebruiken. Na het gebruik zullen de 
prikkels nog 1,5 tot 2 uur nawerken.  
De stoel kan gebruikt worden om een moment van rust in te lassen. Tevens kan de SenSit gebruikt 
worden om een beter lichaamsgevoel te geven.  
 
Let op! Als de gebruiker niet goed kan aangeven hoe het voelt, observeer hoe de gebruiker erop 
reageert. Kijk hierbij naar mimiek, lichaamshouding, afgooien van de flappen, opstaan uit de stoel (of 
een poging doen tot), verzet en/of verstarring. 
 
 
Bij vragen of onduidelijkheden, neem contact op via onderstaande gegevens. 
Per telefoon: 033-4320044 

Per e-mail: info@sarkow.nl 


