
Keinutuoliterapialla on myönteinen 
vaikutus dementiapotilaiden 
henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin*
*American Journal of Alzheimer’s Disease

Hoitohenkilökunta koki, että 
20 minuutin keinunta 
vastasi 5 mg:aa Sobrilia

Ola Polmé, erikoissairaanhoitaja, kirjailija ja 
dementiahoidon luennoitsija

Wellness Nordic Danmark
Bakkegårdsvej 405A
3050 Humlebæk

Puhelin: 3874 5450 
www.wellnessnordic.dk
Sähköposti: info@wellnessnordic.com

Wellness Nordicin 
keinutuoli on 
helppokäyttöinen 
ja toiminnoiltaan 
yksinkertainen
Tuolia käytetään helposti 
käsiteltävällä kaukosäätimellä. 
Kaikkia toimintoja, kuten 
ohjelmia, liikkeitä, musiikkia ja 
selkänojan asetuksia, ohjataan 
kaukosäätimen painikkeiden 
kevyellä painalluksella.

Käytännölliset 
lisävarusteet 
päivittäiseen käyttöön
Tuoliin on saatavilla 
erilaisia lisävarusteita, jotka 
yksinkertaistavat tuolin 
jokapäiväistä käyttöä. Näihin 
kuuluvat muun muassa käsinojat, 
joihin voi asentaa pyörät, sekä 
inkontinenssisuoja, joka on 
helppo ja käytännöllinen asentaa 
sekä pitää puhtaana.

Tuoli on saatavana mustana tai valkoisena. Sen päällinen on pehmeää 
tekonahkaa, joka on helppo puhdistaa ja hoitaa. 

Jalkatuen suoja on 
läpinäkyvää muovia.

Lisätietoja Niels Ejen 
musiikista on saatavilla 
osoitteessa MusiCure.com

Tuolin voi asettaa käsinojallisen vaunun päälle. Vaunua voi korottaa ja siinä on lukittavat pyörät. Käsinojissa on 3 lukittavaa asetusta, jotta ne ovat turvalliset käyttää.

Inkontinenssisuoja on 
saatavana mustana, punaisena 
ja valkoisena.

Ulkoinen äänisisääntulo 
mahdollistaa oman soittimen 
liittämisen tuoliin.



Keinutuolitutkimukset osoittavat konkreettisia tuloksia dementiapotilaiden viihtyvyyden 
ja hyvinvoinnin parantamisessa.

Dementia on kansansairaus. Dementiasairaudet 
koskettavat noin 85 000 ihmistä Tanskassa. 
Ola Polmélla, joka toimi aikaisemmin 
sairaanhoitajana psykogeriatrisissa yksiköissä ja 
dementiapotilaiden hoitokodissa ja on nykyisin 
dementiahoidon luennoitsija, on kokemusta 
erityisesti tämän sairauden hoidosta: 
“Minusta keinuminen parantaa suoraan 
dementiapotilaiden viihtymistä. Sen rauhoittavan 
vaikutuksen myötä kuluu vähemmän energiaa 
ongelmakäyttäytymisen käsittelemiseen.
Olen kuullut hoitohenkilökunnan sanovan, että 
20 minuutin keinutuoliterapia vastaa 5 mg:aa Sobrilia. 
Kuten monen muun dementiaan liittyvän asian 
kohdalla, laatu on määrää tärkeämpää sekä 

potilaiden että henkilökunnan edun kannalta.
Meillä on paljon opittavaa dementiaa sairastavista 
potilaista. Olen varma siitä, että täysin terveetkin 
henkilöt haluavat keinua. Huomasimme, että 
henkilökunta teki juuri näin, kun potilaat eivät 
olleet keinumassa..." 

Keinutuoliterapia auttaa luomaan rauhallisemman  
ympäristön dementiapotilaille 

Amerikkalainen julkaisu American Journal of Alzheimer’s 
Disease and Other Dementias ® (AJA) on tarkoitettu 
Alzheimerin taudin, dementian ja kliinisen depression 
eturintamassa toimiville ammattilaisille – erityisesti 
lääkäreille, sairaanhoitajille, psykiatreille, hallinnolliselle 
henkilökunnalle ja muille asiantuntijoille, jotka ovat 
tekemisissä dementiaa sairastavien potilaiden 
ja heidän lähiomaistensa kanssa. 
Tutkimus tehtiin hoitokodissa, joka on erikoistunut 
dementoituneiden vanhusten hoitoon, ja kesti kaksi 
vuotta. Osallistujat olivat 72–95-vuotiaita ja heidät jaettiin 
tutkimusryhmiin tiettyjen kriteereiden perusteella. 
Näitä olivat esimerkiksi diagnosoitu dementia, asunut 
hoitokodissa vähintään 10 viikon ajan, on käytökseltään 

stabiili ja ennen kaikkea haluaa osallistua tutkimukseen 
sekä istua keinutuolissa.

Parempi elämänlaatu ilman lääkitystä
Tutkimus osoittaa, että keinumisen jälkeen henkilöt olivat 
vähemmän peloissaan, vähemmän masentuneita ja 
paremmassa henkisessä tasapainossa. Keinutuoliterapia 
osoittautui myös lupaavaksi, innovatiiviseksi menetelmäksi 
parantaa hoitolaitoksissa asuvien elämänlaatua ilman 
lääkkeisiin turvautumista. Nykyiset tutkimukset osoittavat, 
että keinutuoleja voidaan ottaa turvallisin mielin käyttöön 
vanhusten hoidossa. Keinutuolin käyttö on turvallista ja 
käytännöllistä. Lisäksi se tarjoaa sekä rentoutumista että 
henkistä ja fyysistä tukea. 

 

Osoitteessa Wellnessnordic.dk voit lukea lisää 
mm. American Journal of Alzheimer’s Disease 
-julkaisun projektista. Viihdyttäviä lukuhetkiä!

Wellness Nordicin keinutuolissa on kaksi selkänojaan sisäänrakennettua 
kaiutinta ja ristiselän kohdalla bassovärinä, joka luo miellyttävältä tuntuvan 
stimuloinnin. Tuoli toimitetaan MusiCuren musiikin kanssa. MusiCure on 
erityisesti suunniteltua alkuperäismusiikkia, jolla on dokumentoitu vaikutus 
potilaan rauhoittamisessa ja myönteisen kokemuksen saavuttamisessa. 
Musiikin on säveltänyt ja tuottanut tanskalainen säveltäjä Niels Eje. MusiCure 
perustuu tämän erityisesti suunnitellun musiikin rauhoittavan, rentouttavan 
ja henkisesti stimuloivan vaikutuksen yli 12 vuotta kestäneeseen kehitys- 
ja tutkimustyöhön. Esimerkiksi Musik til mental stimulation (Musiikkia 
henkiseen stimulointiin) on Tanskan Alzheimer-yhdistykselle valmistettu 
albumi, joka on kehitetty erityisesti dementiasairauksien hoitoon.

Rauhoittavaa musiikkia ja tuntuvaa stimulointia

Wellness Nordicin keinutuoli
– modernia keinutuoliterapiaa
Wellness Nordicin keinutuoli on uudenaikainen keinutuoli. Siinä on kolme 
automaattista, rauhallisten liikkeiden ohjelmaa. Tuoli on uskomattoman 
mukava, sillä sen voi säätää täsmälleen käyttäjän haluamaan asentoon. Tuoli 
ei vie yhtään enempää tilaa kuin tavallinen nojatuoli. Se on asennettu pyörillä 
olevan alustan päälle, joten se on myös helposti siirrettävissä.


