Thera-Glide
Algemeen
De Thera-Glide is een stoel die in voor- en achterwaartse richting beweegt, ontworpen voor
volwassenen en ouderen met problemen in lichaamsbesef en beweegdrang. De typerende beweging
van deze stoel zorgt voor rust en kalmering, zonder de angst voor kantelen.
Wij adviseren om de Thera-Glide in een algemene ruimte neer te zetten, zoals een woonkamer.
Hoe te gebruiken?
De Thera-Glide is in hoogte, zitdiepte en rughoek instelbaar. Deze instellingen kunnen individueel
ingesteld worden of op gemiddelde van de groep. Het instellen van de stoel kan worden gedaan bij
aflevering of vraag naar de handleiding.
Let op dat de Thera-Glide niet te hoog wordt ingesteld. Er moet voldoende steun zijn onder de
voeten om de stoel in beweging te krijgen.
Vanwege het remsysteem in de rugleuning kan de gebruiker veilig uit de stoel opstaan, echter is het
ook belangrijk dat de gebruiker goed achter in de stoel gaat zitten om tegen deze rem aan te komen.
Wanneer de gebruiker niet goed tegen de rugleuning aan kan zitten, kan de zitdiepte worden
verkleind.
Aan de achterzijde van de stoel zit een draaiknop. Wanneer de pin omhoog staat, kan er worden
bewogen in de stoel. Wanneer de pin omlaag staat, staat de gehele stoel op de rem. Er kan dan niet
worden geschommeld in de stoel.
Het is belangrijk om de stoel op de juiste manier te introduceren bij een (nieuwe) gebruiker. Geef
niet de instructie schommelen, dan zullen mensen hun benen omhoog doen waardoor de stoel naar
voren beweegt. Dit kan als angstig worden ervaren. Geef liever de instructie wiegen of
voor/achterwaarts bewegen, laat de gebruiker te allen tijde zelf de beweging inzetten.
Gebruikers
Iedereen zijn evenwichtssyteem werkt anders. Kleine bewegingsuitslagen kunnen voor sommige
gebruikers al als heftig aanvoelen. Let tijdens het observeren ook goed op de kleine
bewegingsuitslagen. Soms zijn deze nauwelijks zichtbaar.
De Thera-Glide is niet geschikt voor gebruikers die vanuit hun romp schommelen. Neem contact op
voor een specifieke advisering.
Let op! Als de gebruiker niet goed kan aangeven hoe het voelt, observeer hoe de gebruiker erop
reageert. Kijk hierbij naar mimiek, lichaamshouding, verzet en/of verstarring.

Bij vragen of onduidelijkheden, neem contact op via onderstaande gegevens.
Per telefoon: 033-4320044
Per e-mail: info@sarkow.nl

