- inmuRELAX og inmuDANCE

Sansepute

Hva er en inmu?
Mer enn en musikkpute ...
inmu er en myk interaktiv pute som kombinerer musikk, berøringselementer og
bevegelse, og stimulerer dermed flere sanser samtidig.
Med inmu ønsket vi å lage et sensorisk verktøy av høy kvalitet som gjennom sin vakre
design og sofistikerte sensorteknologi gir ro og velvære.
Navnet inmu står for "interaktiv musikk".
Enkelhet
Berør inmu og musikken våkner. Legg den ned og den vil stoppe etter en kort stund.
Ingen forvirrende knapper - fjernkontroller eller apper er unødvendige.
Med inmu har vi ønsket å lage et elektronisk sensorisk verktøy som du kan spille vakker
musikk med uten tidligere erfaring. Et verktøy selv de svake og kognitivt utfordrede kan
bruke.
Design
Det prisbelønte designet er laget for å passe til hender og kropp. De små
berøringselementene stimulerer sansene og lommen gjør det enkelt å holde inmu.
Musikk som følger bevegelsene dine
Musikken er unik. Den komponeres når du har inmu i hendene. Ved hjelp av en
datamaskin i inmu, avansert programvare og sensorteknologi blir berøringen og
bevegelsene dine forvandlet til stimulerende musikk.
Vibrasjoner
Skånsomme vibrasjoner stimulerer kroppen din og gir deg velvære. Vibrasjonene følger
musikken, hvordan du trykker på inmu og bevegelsene dine.
Robust - laget for å brukes
inmu er laget av robuste kvalitetsmaterialer og tåler moderate støt som f.eks å bli kastet
på gulvet eller kastet med.
Hygiene
Trekket kan enkelt fjernes og vaskes. inmu-kjernen er vannavstøtende, og både kjernen
og trekket tåler å tørkes av med et desinfeksjonsmiddel.

inmuRELAX

Bruksområdene er mange, og selv om puten er utviklet for mennesker som lever med
demens, passer den i mange situasjoner og omgivelser.
Demens, autisme, kognitive svekkelser, psykiatri, angst, søvnproblemer, tannlegeskrekk,
inmuRELAX har vist overraskende gode effekter i mange sammenhenger.
Varenummer:

Vare:

7200-1010

inmuRELAX – BLÅ, Bomullfleece

7200-1011

inmuRELAX – ROSA, Polyesterfleece

7200-1012

inmuRELAX – BLÅ, Polyesterfleece

7200-1013

inmuRELAX – SAND, Polyesterfleece

7222-1001

Trekk inmuRELAX – BLÅ, Bomullfleece

7222-1002

Trekk inmuRELAX – ROSA, Polyesterfleece

7222-1003

Trekk inmuRELAX – BLÅ, Polyesterfleece

7222-1004

Trekk inmuRELAX – SAND, Polyesterfleece

Blå bomullflecce

Rosa polyesterfleece

Sand polyesterfleece

Blå polyesterfleece

inmuDANCE

inmuDANCE er en bevegelsesstimulerende opplevelse.
inmuDANCE appellerer med sin interaktive, glade og rytmiske musikk til bevegelse.
Hjerneskade - medfødt eller ervervet - forårsaker ofte kognitive problemer.
I rehabilitering avhenger muligheten for å gjenvinne det som er tapt av å finne "en vei" i
hjernen. Læring skjer ikke bare gjennom hjernen og det vi forstår gjennom vårt intellekt,
men også gjennom kroppen.
inmuDANCE er skapt for å sitte godt i hånden, og det at den kan tas med hvor som
helst gjør det til et unikt terapeutisk verktøy. Den kan brukes der det er nødvendig og for
alt som gir mening - bare fantasien setter grensen.
inmuDANCE inviterer med sine friske farger og trekkets forskjellige strukturer til å åpne
sansene. Sansene er avgjørende for oss. De viktigste sansene er følelsen / hudfølelsen og
muskel- / leddsansen. Vibrasjonene og taktile elementene i inmuDANCE kan være nyttige
når det er behov for å kunne føle seg selv. Musikken og rytmen til musikken stimulerer
bevegelse. På denne måten kan inmuDANCE bidra til å stimulere til å oppdage at det er
en verden rundt en og å føle hvor ens fysiske og mentale grenser er.
Varenummer:

Vare:

7200-1014

inmuDANCE

7222-1005

Trekk inmuDANCE

