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Erklærer hermed, at Sansekøje type Spektrum er i overensstemmelse med:  

RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, Klassificeret 
som klasse 1 udstyr. 

Ministeriet for sundhed og forebyggelse, bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008. 

DS/EN 12182:2012 Tekniske hjælpemidler til handicappede. 
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Indledning 
Denne brugsanvisning beskriver Sansekøje type Spektrum, herunder anvendelse, service og 
sikkerhed.  

Det er vigtigt at bruger har læst denne brugsanvisning inden kuglekøjen tages i anvendelse for 
at sikre korrekt brug, således beskadigelse og uheld undgås.  

Beskrivelse og princip 
Sansekøje type Spektrum består af et dynebolster med en liggeflade på 190 x 90 cm., der 
herefter afsluttes med trekantet bolster med stål ophængningsringe indsyet i enderne. 
Sansekøjens totale længde er 293 cm. 
 
Det dobbelte dynebolsters liggeflade er syet med lommer, der er indlagt fyld af polyethylen 
kugler. 
 

Anvendelse 
Sansekøje type Spektrum anvendes til sansestimulering af personer med diagnose indenfor 
Autismespektrumforstyrrelse. Sansestimulering har en afslappende effekt og giver derved 
god søvn og hvile.  

Sansekøje type Spektrum må ikke anvendes til børn under 2 år eller til børn med manglende 
motorik i lemmer. 

Sansekøje type Spektrum anbefales anvendt til kortere ophold på nogle få timer og ikke i 
samme stilling og placering i mere end 1 time, for ikke at provokere trykskader i hud og væv. 

Sansekøje type Spektrum kan bære en personvægt på 180 kg. Når der anvendes det viste 
flytbare stativ, er personvægtet 120 kg. 
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Brugsanvisning 

Anvendelse. 

Sansekøje type Spektrum består af. 
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Anvendelse: 

Sansekøje type Spektrum kan ophænges på en fast plads f.eks. udendørs mellem træer eller 
bygninger, i denne forbindelse anbefales anvendt gyngekroge eller karabinhager med en 
belastningsstyrke, der svarer til Sansekøjens maksimale belastning. 

 

Sansekøje type Spektrum kan også anvendes i transportabelt hængekøje stativ. Det viste 
stativ kan bære en personvægt på 120 kg. 

             

 

Billeder viser højdejustering og fastgøring af Sansekøje. 
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Mål og vægt skitse af hængekøjestativ  

 

 

Sansekøje, type Spektrum, kan anvendes som et liggetæppe på gulvet eller som underlag i 
sofa.  

Kuglerne giver punktmassage på kroppen. Sansekøjen skal stimulere kropsfunktionen for 
personer med stor kropsaktivitet, til afslapning både fysisk og psykisk, herved får personen 
hvile og afslapning i kroppen og finder et velvære efter hvileperioden til gavn for den daglige 
aktivitet.   

 

Sansekøjen skal være tilpasset til personen. 

Vær opmærksom på at Sansekøjen passer til personens størrelse og motorik. Se efter om 
personen ved egen kraft kan vende sig og komme i og ud af Sansekøjen. 

Hvis der kommer kugler ud af Sansekøjen, er det fordi bolster omkring vægtelementet er 
skadet og kuglerne falder ud bolster.  Hvis dette er tilfældet, skal bolster repareres eller 
udskiftes.  
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Rengøring. 

Ved anvendelse kan Sansekøjen blive udsat for sved, opkastning, og andre kropsvæsker. 
Derfor skal Sansekøjen vaskes og rengøres, således den er anvendelig til daglig brug.  

Stof af Polyester er komfortabelt, slidstærkt, nemt at vaske og har en stor absorberingsevne.  

Bolster i Sansekøjen er fremstillet af Polyester og kan rengøres ved håndvask med vand og sæbe 
ved maks. 60⁰C og med en blød børste, herefter skylles i lunkent vand og lufttørres. 
   
Fejlfunktion. 

Se, - efter slid af Sansekøjen, bolster kan repareres ved fornyet syning, eller det enkelte 
vægtelement eller modul kan udskiftes.  

Kontakt leverandøren.  

Sansekøjen skal tages indendørs efter brug, Polyester kan falme af konstant sollys og længere 
tids ophold i regn og fugtigt miljø. 

Sikkerhed. 

Sansekøje type Spektrum må kun belastes som beskrevet i denne brugsanvisning. 
Ved spild af kropsvæsker og anden bakterie fremkaldende væsker, skal bolster renses med 
bakterie desinficerende sæbe og vand. 
Sansekøje type Spektrum må ikke anvendes som gynge. 
 
 

Garanti 
Fabrikantens garanti omfatter fremstilling og materialer af det leverede udstyr. Garantien er 
gældende, når udstyret anvendes som beskrevet i denne brugsvejledning, og til det formål 
hvorunder udstyret er leveret. 

Garantien omfatter udbedring af fejl og mangler på det leverede udstyr og ikke evt. 
følgevirkninger forårsaget af disse. 

Alle reparationer og udskiftninger af komponenter i garantiperioden må ikke foretages uden 
forudgående tilladelse og godkendelse af fabrikanten.  

Garantiperioden er efter gældende lovgivning. 

 

 

Ole Thorup Nielsen, OnConsult, 10.02,2021. 
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