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 Caur sajūtām mēs iepazīstam pasauli. Tikko piedzimis zīdainis ar acīm vēro savu mammu, dzirdot viņas balsi,
sasmaržojot viņas smaržu, jūtot mātes piena garšu

Mammas pieskārieni, pieglaužot pie sevis, stimulē taktilo, vestibulāro proprioceptisko sistēmu. Bērnam augot sajūtas,
viņš saņem arvien vairāk un dažādākas, spēlējoties mācās, kā viņas saprast un kā pie viņām pielāgoties,
Sajūtas mēs saņemam no astoņām sensorajām sistēmām. Pēdējā laikā tiek izcelta astotā, iekšējo orgānu sensorā
sistēma - interocepsija, no kuras funkcionalitātes lielākoties ir atkarīga mūsu pašsajūta, pašregulācija un garastāvoklis.
Galvenās sensorās sistēmas, kas visvairāk ietekmē normālu bērna attīstību, ir taustes, vestibulārā un proprioceptīvā.
Tieši šīs trīs sistēmas vispirms palīdz saprast savu ķermeni: viņa proporcijas, attiecību vienas ķermeņa daļas ar citu,
ķermeņa daļu kustību.
Tiek veidota „ķermeņa uztveres karte, pateicoties kurai mēs spējam pareizi pārvietoties, veikt darbības, apgūt sarežģītas
prasmes

Visa sajūtu informācija, kuru saņemam, tiek integrēta centrālajā nervu sistēmā. Tieši smadzenēs mēs saprotam to, ko
redzam, dzirdam, vai kam pieskaramies. Mēs protam ne tikai pieņemt no sajūtām atnākošo informāciju, bet arī viņu
analizēt, atlasīt svarīgāko, pareizi un adekvāti uz viņu atbildēt.
Šī procesa laikā mūsu saņemtie kairinājumi tiek modulēti, t.i par stipru kairinājumu ietekmē samazinās, vāju kairinājumu
ietekmē palielinās, tiek izcelti galvenie stimuli, kas tajā brīdī mums ir svarīgi.
Cilvēks sēdēdams pat ļoti skaļā apkārtnē, kur spēlē skaļa mūzika, skaļi runā cilvēki, rej suņi var pats piedalīties sarunā ar
pretim sēdošu personu. Smadzenes filtrē informāciju, nepieņem mums nesvarīgas skaņas un fokusējas uz svarīgu
mums sarunu.
No sensoro sistēmu analizēšanas un integrācijas procesu ir atkarīga cilvēka sevis regulācija, sapratne, domāšana,
valoda, mācīšanās, uzvedība un pat prieka sajūta.
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Sensorā  apkārtne  

Ja tu man pateiksi - es aizmirsīšu.

Ja tu man parādīsi - varbūt es atcerēšos.

Ja jūs iesaistīsiet mani aktivitātēs - es
sapratīšu ...



 1972. gadā zinātniece A. Jena Ayres izveidoja sensorās integrācijas teoriju, kura ļoti ātri bija pielāgota bērnu
audzināšanā un rehabilitācijā.
Dr. J. Ayres pētīja bērnus, kuriem bija motorikas un sensoriskas problēmas. Viņa secināja, kad sensorā integrācija, t.j.
visu impulsu, kurus saņemam caur sensoro sistēmas koordināciju, ļauj koriģēt, (samazināt vai palielināt, saņemamu
stimulu ietekmi) vai citos gadījumos kompensēt sensorās integrācijas traucējumus, kuri ietekmē līdzsvara un
koordinācijas traucējumus, kustību neveiklību, taktilo jūtīgumu, sajūtu aizsardzību, motorikas plānošanas traucējumi un
citas problēmas.
                     Daļai cilvēku (pēc literatūras datiem 15%) ir sensorās integrācijas traucējumi, kuru spektrs svārstās no
viegliem līdz smagiem traucējumiem. Vienam cilvēkam stimulu un apkārtnes informāciju vajag vairāk, viņš vienkārši pēc
tiem tiecas un meklē citi – saņemto informāciju pieņem ierobežoti, tiecas no tās norobežoties. Sensorās integrācijas
traucējumi raksturīgi traucētas attīstības bērniem un pieaugušajiem, bet var arī būt normāli attīstošām personām. Šie
traucējumi bieži tiek konstatēti bērniem un pieaugušajiem ar autisma spektra, intelekta, kustību, mācīšanās,
hiperaktivitāti un citu traucējumi, kas saistīti ar garīgām slimībām.

Vai Jums kādreiz radās jautājumi, liekas, pat par tādām vienkāršām lietam, kā cilvēku uzvedības dažādība, dažādu
dzīvesveidu utml.? Kāpēc mēs esam tik dažādi un dažādi reaģējam uz vairākām lietam?
Kādēļ mēs lielu daļu nodarbību veicam vienā vai citā veidā? Kā bērns iemācās kustēties, veikt sarežģītas lietas, piem.:
sasiet kurpes saites, patstāvīgi paēst vai rakstīt?
Šīs iemaņas viņiem palīdz uztvert sensorās – motorikas sistēmas. Ja šī sistēma darbojas pareizi, pat individuāli, saprotot,
pasauli bērni spēj labi pie tā pielāgoties.
Pareiza šo sajūtu darbība ļauj cilvēkam labi justies, mācīties, pielāgoties pie dzīvesveida. Sensorā sistēma lielāko daļa
atbildīga par mūsu dažādu pasaules sapratni un pieņemšanu.
Redzam to pašu, dzirdam to pašu, uzožam un garšojam to pašu, bet vieniem cilvēkiem tas patīk, citiem ne.
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Sensorās integrācijas terapija ir ļoti svarīga bērniem, kuriem ir attīstības un uzvedības traucējumi. Terapijas nodarbības
apņem vestibulāros proprioceptiskos, dzirdes un taktilās sistēmas stimulācija, kas normalizē bērna sajūtas. Sajūtu
modulāciju sasniegsim ar rotaļām lietojot taktilo ( dziļu kompresiju, smaguma segas, smaguma svariņi, ādas
ķemmēšana ar birstīti, glāstīšana, veicot masāžu), vestibulāro, proprioceptisko (lietojot balansēšanas dēļus, šūpoles,
batutus, tramplīnus, bumbas, “ķermeņa zeķes” u.c.), Dzirdes (lēna- ātra mūzika, ritms), redzes (krāsas, gaismas, gaismas
burbuļu caurules lietošana u.c.) stimulēšana. Šīs iekārtas ļauj bērnam sniegt daudz vairāk dažādu sajūtu, viņas
kombinēt, regulēt viņu intensivitāti. Aktīvas nodarbības sniedz ne tikai prieku, bet arī kopā uzlabo bērna kustību
koordināciju, precizitāte un ātrumu.
 Viens no svarīgiem palīdzības faktoriem ir vides pielāgošana, lai radītu bērnam optimālu maņu vidi, un maņu stimulu
pakāpeniska ieviešana, mudinot bērnu iemācīties integrēt saņemtās sajūtas. Šādu palīdzību bērns var saņemt
sensorajā istabā. Sensorā istaba rada terapeitisku vidi, kurā bērns, saskaroties ar dažādiem stimuliem , rotaļājoties var
iemācīties modulēt savas maņas, tikt galā ar izaicinājumiem, pielāgoties dažādām vidēm, nomierināties un atpūsties,
izjust pārliecības un laimes sajūtu.

 Snoezelena sensorā istaba ir tā multisensora vide, kas paredzēta, lai palīdzētu cilvēkam attīstīt pašapziņas
prasmes, spēju atpūsties, veicināt dažādas sajūtas. Tā ir vide, kas paredzēta sajūtu stimulēšanai ar gaismu,
skaņu, pieskārienu un smaržu. Tajā pašā laikā cilvēks izjūt citu svarīgu maņu sistēmu stimulējošu iedarbību,
attīstoties cilvēka maņu-kustību sistēmai. Šo sajūtu integrēšana ir maņu telpu galvenais mērķis, iesaistot
personu terapeitiskās aktivitātēs.
 Virtuālā vide sniedz iespēju izjust dažādus stimulus dažādās vidēs. Uzliekot īpašas brilles un austiņas, bērni
un pieaugušie var piedzīvot īpašas sajūtas, kas saistītas ar 3D attēliem, kuru laikā bērni var iekļūt neredzētās
burvju valstīs, atrasties dabas, zemūdens, pasaku pasaulē. Terapeitiskā un rotaļīgā procesa laikā radītās
pozitīvās emocijas uzlabo pašapziņu, mazina depresijas simptomus un ļauj izbaudīt mirkļus.
 Pamatojoties uz cilvēka maņu sistēmu īpatnībām, tiek izstrādāta viņa terapeitiskā programma, kuras
galvenais mērķis ir uzlabot centrālās nervu sistēmas saņemto impulsu organizāciju, modulāciju, integrāciju
un motorisko plānošanu
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 Sensoriskajā telpā tiek mainītas aktivitātes, kas pielāgotas katra cilvēka vecumam, motivācijai un traucējumiem, jo,
saņemot nepieciešamo impulsu daudzumu, cilvēks jūtas mierīgāks, drošāks, izvairās no stresa, sāk vairāk interesēties,
spēj ātrāk pielāgoties dažādām vides izmaiņām.
  Pat ja jums nav maņu problēmu, bet jūs jūtaties noraizējies, jums bieži ir slikts garastāvoklis, jūs kairina tik vienkāršas
lietas - izmantojiet maņu telpu. Jūs noteikti nomierināsieties, piedzīvosiet prieku, un, izmantojot speciālistu padomus,
jūs uzlabosiet garastāvokli, palielināsiet gaišo dienu skaitu un liksit justies laimīgiem. 

Raksta autore:  
Laima Mikulėnaitė (ārsts bērnu neirologs-sociālais pediatrs, Viļņas universitātes pasniedzēja).
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Snoezelen ir daudzsensora vide, kas paredzēta primāro taustes, garšas, redzes, skaņas, ožas un kustības maņu
stimulēšanai bez intelektuālas darbības nepieciešamības. Labvēlīga vide rada pārliecības un relaksācijas sajūtu.
Vārds Snoezelen nav zinātnisks nosaukums. Tas cēlies no diviem holandiešu vārdiem "snuffeln" - (ostīt, izskats) un
"doezelen" - (atlikt, atslābināties). Sākotnēji Snoezelen multisensorālajām telpām un izstrādājumiem nebija cita mērķa,
kā tikai sagādāt baudu, taču pēdējo 30 gadu laikā to izmantošana ir paplašinājusies un tagad ir paredzēta visu vecumu
un spēju cilvēkiem. Plaši vadošo terapeitu un institūciju pētījumi visā pasaulē ir parādījuši Snoezelen pozitīvo ietekmi uz
cilvēkiem ar:

• Psichikas slimībām
 • Autismu
 • ADHD (uzmanības trūkums)
 • Hroniskās sāpes
 • Demence
 • Įsmadzeņu darbības traucējumi(ABI)
 • Motorikas traucējumi

Kas  ir  sensorā  istaba  un  viņu

elementi?

Vārds Snoezelen tiek izmantots, lai aprakstītu daudzsensoru rīku kopumu, no kuriem var izveidot dažādas
maņu vides. Lai gan Snoezelens bieži tiek atzīts par telpu, kas īpaši paredzēta visu maņu stimulēšanai, ir
svarīgi atcerēties, ka šo aprīkojumu var pielāgot ikdienas dzīvei vai izmantot kā daļu no vides. Snoezelen var
piedzīvot ikviens neatkarīgi no vecuma, spējām vai iepriekšējās ārstēšanas.
Snoezelen mērķis ir stimulēt dažādas sajūtas, lai atpūstos un nomierinātos, vienlaikus mudinot pacientus
pievērst uzmanību savai videi, palielināt uzbudinajumu, motivēt un rosināt izpētīt.
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Stimulē maņas
 Ir alternatīva medicīnai un izolācijai
Palielina funkcionalitāti, izpratni un uzmanību
Uzlabo apetīti, atmiņu, izziņu un valodu
Stiprina laimes sajūtu
Aicina kustēties, mainīt stāju
Uzlabo attiecības
Samazina agresiju, nemieru un neuzmanību

Pētījumi atklaja kad Snoezelen:

 „Snoezelen ir īpaša sajūtu telpa vai istaba, visbiežāk balta, kurā atrodas mīkstas, vibrējošas mēbeles, speciāli projektori,
kas rada īpašus apgaismojuma efektus un krāsas, skaņas aparatūra ar atslābinošu mūziku un aromterapijas ierīces ar
dažādām smaržām. Šobrīd Snoezelen sensorās istabas jau ir ierīkotas daudzās iestādēs, piemēram, bērnudārzos,
slimnīcās, bērnu dienas centros, aprūpes slimnīcās, pamatskolās, aprūpes iestādēs, kā arī speciālajās internātskolās.

 Psihiskās veselības iestādes arī sāk lietotun novērtēt multisensoro istabu vajadzību.Ārstēšana ar šīs istabas palīdzību
tiek ierakstīta individuālajos ārstēšanas plānos, uzsverot drošības un krīzes bailes. Efekti un nodarbinātība palīdz
izvairīties no personāla iejaukšanās personas individuālajā paregulēšanās procesā.
Aprūpes iestādes un pansionāti arī apzinās, ka sensoru istabām var būt pozitīva ietekme. Snoezelen telpu
apmeklējums, var palīdzēt samazināt uztraukumu un nepacietību īpāsi tiem, kas cieš no demences un Alcheimera
slimībām, un uzlabojas šo cilvēku dzīves kvalitāte.  Institūcijas, kas rūpējas par vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri dabiski
cieš no normālas novecošanas, kā arī ir demence vai Alcheimera slimība, atklās, ka konstruktīva sensorās aktivitātes
ieviešana ikdienas dzīvē ir noderīga, lai saglabātu prātu un smadzeņu darbību.
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 Ja esat nolēmuši ierīkot Snoezelen vidi,  sazinieties ar mums UAB „Slaugivita“ mēs esam gatavi jums palīdzēt visos
līmeņos: skot no idejas līdz uzstādīšanai un apmācībai. Lai labāk saprastu, kāda būs jūsu Snoezelen istaba, 
mēs jums nodrošināsim individuālu Snoezelen istabas dizainu.



Telpu kontrolē ar Sensory Magic sistēmu, lai radītu multisensoru pieredzi. Izveidojiet aizraujošas tēmas, kas būs precīzi
pielāgotas lietotāja vajadzībām.
1.Spīdošie aizkari - sienas stiprinājums turētājs, kas ļauj aizkaram pārvietoties par 180 °. Ļauj lietotājam piekļūt
aizkaram pēc iespējas tuvāk.
2. Projektors ir viens no vissvarīgākajiem multisensorās vides elementiem. Pat nelielas attēla, krāsas vai formas izmaiņas
prasa koncentrēšanos, garīgu darbu. Skatoties kustīgus objektus, lietotājs atslābinās.
3. Muzikālā ūdens gulta - pielāgojas ikvienam, silda, iegremdē, nomāc troksni, skaņas. Maiga vibrācija atbilstoši mūzikas
ritmiem nāk no mūzikas pastiprinātāja. Tie ir jūtami guļot pa visu ķermeni, tā veicinot taktilo stimulēšanu.
4. Sensorais stūrītis ar burbuļu cauruli- Jauka un ērta vieta apsēsties blakus maigi vibrējošai burbuļu caurulei. Kā arī var
būt ar gaismas šķiedrām, vadības pultīm, spoguļiem, kas pastiprina gaismu.
5. Krāsu vadības kubs- Paredzēts izmantošanai interaktīvām aktivitātēm, Snoezelen vides pārvaldībai, izglītītojošām
aktivitātēm un motorikas attīstīšanai.Lietotojams ar daudzām multisensorā aprīkojuma vienībām: burbuļu caurulēm,
gaismas šķiedraām, paneļiem, paklājiem utt.
6. Krāsu vadības pults, bezvada –astoņas krāsas vadības pultī lietotajam izvēles iespēju pašam vadīt visu istabu.Vadības
pults piemērota gan bērniem, pieaugušajiem cilvēkiem ar invaliditāti ieskaitot arī vajredzību.. 
7.Sienas paneļi - baudiet un skatieties, kā sienas paneļi darbojas pasīvi, vai runājot nospiediet pogas, runājiet mikrofonā.
Tas ir vizuāls stimuls, kā arī interaktīvs panelis, ar kuru lietotājs uztver darbības un seku principu, krāsu atpazīšanu,
koncentrāciju. Sienas paneļus var vadīt arī ar bezvadu konsoli, Sensory Magic sistēmu.
8. Burbuļu caurules - visiem viņas patīk. Bez burbuļcaurulēm sensorāistaba nebūs pilnībā aprīkota. Viņiem ir daudz
funkciju, kas ar maigu vibrāciju stimulē vizuālās, audio, pieskāriena sajūtas. Lai iegūtu papildu vizuālo efektu, ūdenim
varat pievienot mākslīgas zivis vai bumbiņas.
9. Grīdas un sienas polsterējumi - polsterētas grīdas un sienas ļauj lietotājam droši un ērti iekārtoties, neuztraucoties
par asiem stūriem vai cietām virsmām.
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 UAB „Slaugivita“ir pirmie, kas Lietuvā un Latvijā ieviesa Snoezelen un multisensorās vides koncepciju. Kopš
2013. gada esam ir ierīkojuši jau vairāk nekā 200 sensoro telpu izglītības, aprūpes, rehabilitācijas iestādēs, kā
arī piedāvājam plašāko multisensoro istabu, sensorās integrācijas, ergoterapijas, logoterapijas un izglītojošu
produktu sortimentu. 
Mūsu klienti: ārstniecības, aprūpes, rehabilitācijas, izglītības iestādes, specializēti centri, sanatorijas,
pašvaldības, biznesa un privāti klienti. 

  Mēs piedāvājam sensoro telpu ierīkošanas risinājumus dažādu vecuma grupu un spēju lietotājiem,
balstoties Jūsu budžeta iespējās. UAB „Slaugivita“ projekti izceļas ar to, ka uzmanība tiek pievērsta tam, lai
izvēlētais aprīkojums būtu ar terapeitisku iedarbību, mūsu telpas nav paredzētas tikai izklaidei vai estētiskam
baudījumam. Telpas tiek projektētas individuāli, ņemot vērā klienta darbības veidu, mērķus, lietotāju un ar
tiem strādājošo speciālistu vajadzības. Tāpēc mēs cieši sadarbojamies ar vietējiem un ārzemju speciālistiem,
padziļinām savas zināšanas, rīkojam apmācības, seminārus un prezentācijas, piedalāmies speciālistiem
paredzētos pasākumos.

Kā  mēs  strādājam
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HD (uzmanības deficīta hiperaktivitātes traucējumi) ir neiroloģiski traucējumi, kuru pirmās pazīmes parādās bērnībā un kam raksturīga hiperaktivitāte,
aizmāršība, impulsivitāte, nevērība, uzmanības novēršana. Viens no visbiežāk sastopamajiem un smagākajiem traucējumiem bērniem un pusaudžiem, kas
sastopams 0,5-1,5% bērnu.
ASD (autisma spektra traucējumi) - autisms - novirze smadzeņu attīstībā, kā rezultātā trūkst sociālo prasmju vai jūtami palēninās šo prasmju attīstība. Izšķir
trīs simptomus: pastāvīgs noteiktu sociālo interešu trūkums, komunikācijas trūkums un atkārtota stingru procedūru secība. Šie simptomi var rasties, ja nav
autisma, tāpēc to diagnosticē tikai tiem, kuriem ir visi trīs acīmredzamie simptomi. [1] Autisma izraisītas attīstības anomālijas ir plaša spektra, kā rezultātā
katram indivīdam ir dažāda smaguma simptomi. Piemēram, daži bērni var runāt normāli, citi runā grūti vai vispār nerunā. Vieglākas formas var diagnosticēt
kā Aspergera sindromu.
ADS (aktivitātes un uzmanības traucējumi) - neiroloģiski traucējumi, kuru pirmās pazīmes parādās bērnībā un kurām raksturīga hiperaktivitāte, aizmāršība,
impulsivitāte, nolaidība, uzmanības novēršana. Viens no visbiežāk sastopamajiem un smagākajiem traucējumiem bērniem un pusaudžiem [1], kas ietekmē
0,5-1,5% bērnu.
SPD (pieaugušo personības un uzvedības traucējumi) - pastāvīga nevajadzīga steiga un kustība, kaitinoša vai neparedzama uzvedība. Neuzmanīgi -
uzmanības deficīta traucējumi. Jaukts veids - uzmanības un aktivitātes simptomi.
OKT - (obsesīvi kompulsīvi traucējumi) - personības traucējumi, kam raksturīga pārmērīga uzmanība uz kārtību un perfekcionismu. Šie cilvēki jūt pastāvīgu
vajadzību darīt visu “pareizi”, kas kavē viņu produktivitāti. Mēdz iedziļināties detaļās, tādējādi nespējot aptvert kopainu. Tas sev un apkārtējiem izvirza
neracionāli augstus standartus, mēdz būt ļoti kritisks, ja kāds neatbilst šiem standartiem. Izvairās no komandas darba, jo uzskata, ka apkārtējiem trūkst
kompetences un atbildības. Izvairās no lēmumu pieņemšanas, jo ļoti baidās no kļūdām, reti upurē savu laiku vai naudu. Viņam ir lielas grūtības paust
emocijas.
PD (panikas traucējumi) - panikas traucējumi ir pēkšņa, negaidīta un ļoti intensīva trauksmes sajūta, ko sauc arī par panikas lēkmi. To papildina fiziski
simptomi, piemēram, elpas trūkums, sirdsklauves, reibonis, ģībonis, trīce, svīšana utt. Bieži vien šī nepatīkamā un negaidītā pieredze sabiedriskās vietās kopā
ar panikas traucējumiem attīstās agorafobijā - bailēs no atklātām, publiskām telpām.
PTSS (posttraumatiskā stresa traucējumi (PTSS)) ir saistīts ar psiholoģiskā šoka stāvokli pēc traumatiska notikuma. Šī parādība pirmo reizi tika uzsvērta, kad
amerikāņu veterāni atgriezās no kara Vjetnamā, kad tika novērota kara pieredzes postošā ietekme uz karavīru labklājību. Amerikas Psiholoģiskā asociācija
(APA) ir iekļāvusi šo diagnozi garīgo traucējumu klasifikācijā. [10] Pēctraumatiskā stresa traucējumus izraisa ārējie stresa faktori - dabas (zemestrīce,
viesuļvētra) vai cilvēku izraisītas (avārijas, sprādzieni) katastrofas. Traucējumus visbiežāk novēro uzbrukumos, izvarošanā, nelaimes gadījumos un dabas
katastrofās cietušajos. Simptomi ir murgi un pastāvīgas atmiņas par traumatisku notikumu, atsaukšanos, vainas sajūtu, neaizsargātību, dusmām, trauksmi.
GAD (ģeneralizēts trauksme) - bez īpaša iemesla raksturo hroniska trauksme un aizkaitināmība. Cilvēki ar šo traucējumu mēdz uztraukties par dažādām
ikdienas rūpēm vai nākotni, nenoteiktības neiecietību un cer, ka pastāvīga domāšana palīdzēs novērst problēmu rašanos. Raksturīgs un tā sauktais meta-
trauksme ir "trauksme par trauksmi". Traucējumus papildina šādi simptomi: trīce, muskuļu sasprindzinājums, caureja, svīšana, reibonis vai sāpes,
sirdsklauves, nogurums, kā arī miega problēmas, aizkaitināmība, nespēja koncentrēties
SIB (sevis kaitējoša uzvedība) - sevis kaitēšana, kas pazīstama arī kā sevis nodarīšana, kas definēta kā tīša, tieša ķermeņa audu traumēšana, kas izdarīta bez
nolūka izdarīt pašnāvību. Jebkuram citam ir izmantoti citi termini, piemēram, griešana un paškaitēšana. izturēšanās pret sevi, neatkarīgi no nodoma izdarīt
pašnāvību. Visizplatītākā paškaitējuma forma ir asu priekšmetu izmantošana ādas sagriešanai. Citas formas ietver uzvedību, piemēram, dedzināšanu,
saskrāpēšanu vai ķermeņa daļu sitienu. Vecākas definīcijas ietvēra tādu uzvedību kā iejaukšanās brūču sadzīšanā, pārmērīga ādas noplūšana
(dermatilomanija), matu izstiepšana (trihotilomanija) un toksisku vielu vai priekšmetu uzņemšana kā sevis kaitēšana, un pašreizējā terminoloģijā tie atšķiras
no termina paškaitējums.
SMD (sensoro modulācijas traucējumi) ir maņu informācijas pārveidošana uzvedībā, kas neatbilst saņemtās maņu informācijas saturam un intensitātei..
SPI (maņu disfunkcija) - maņu disfunkcija (vai maņu integrācijas procesa traucējumi) ir nespēja uztvert, saņemt un reaģēt uz sensoro sistēmu saņemto
informāciju. Sensorās integrācijas traucējumu rezultātā neadekvāti reaģē uz maņu stimuliem un dīvainu uzvedību. Indivīdiem ar traucētu maņu integrāciju
var būt paaugstināta (paaugstināta jutība) vai samazināta (paaugstināta jutība) reakcija uz maņu stimuliem, un viņi var saņemt vairāk vai mazāk stimulu nekā
viņu vienaudži.
BPD (maņu apstrādes traucējumi) ir stāvoklis, kad multisensora integrācija netiek pienācīgi apstrādāta, lai atbilstoši reaģētu uz vides prasībām. Sensorās
apstrādes traucējumi ir gandrīz visiem cilvēkiem ar autisma spektra traucējumiem. Sensoro integrāciju 1972. gadā definēja ergoterapeite Anna Žana Ēresa.
kā “neiroloģisks process, kas sakārto maņas no ķermeņa un vides un ļauj ķermeni efektīvi izmantot vidē.” Sensorās apstrādes traucējumi tiek raksturoti kā
būtisku ķermeņa maņu problēmu avots, kas rodas no atpūtas un rotaļām vai ikdienas dzīves aktivitātēm. Avotos tiek apspriests, vai SPD ir patstāvīgs
traucējums vai atspoguļo simptomus, kas novēroti dažādos citos, vairāk izveidojušos traucējumos. BPD nav iekļauta Amerikas Psihiatru asociācijas
diagnostikas un statistikas rokasgrāmatā un diagnozē.
Relaksācija - trauksmes lēkmes, miega traucējumi, slikts garastāvoklis, cukura vai zāļu lietošana garastāvokļa un pašsajūtas uzlabošanai.
Demence - demences simptomi un progresēšanas ātrums atšķiras dažādos slimības apakštipos. Visbiežāk skartās atmiņas zonas, visaptverošā funkcija
ietekmē uztveri un orientāciju, valodu, uzmanību un problēmu risināšanu. Lielākā daļa demences veidu ir lēni un progresējoši, un smadzeņu stāvoklis
pasliktinās, līdz nav acīmredzamu traucējumu pazīmju. Tiem, kuriem ir demence, bieži ir citi apstākļi, kuru veidi atšķiras arī dažādos demences apakštipos.
Augsts asinsspiediens un diabēts ir bieži sastopamas blakus slimības, un var būt trīs vai vairāk saistītas blakusslimības.
Aklums ir redzes pasliktināšanās, kurā daļēji vai pilnībā tiek traucēta realitātes vizuālā uztvere. Attiecīgi tas var būt daļējs vai absolūts, ja acs vispār neatšķir
gaismu no tumsas. Aklumu var izraisīt redzes asuma pasliktināšanās vai redzes lauka sašaurināšanās.
Kurlums ir dzirdes traucējumi, kad cilvēks zaudē spēju dzirdēt.
Paralīze ir vispārējs termins, kas ietver daudzas neprogresējošas smadzeņu disfunkcijas.
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*  Galvenie  sensorie  traucējumi:

*Šavoti: Margaritas Jurevičienes grāmata "Norādījumi bērnu ar sensoro integrācijas traucējumiem izglītībai" un Vikipēdija.
** Informācija ir vispārīga un rekomendējoša rakstura, tāpēc ir svarīgi konsultēties ar ārstu par katra traucējuma simptomiem vai ārstēšanu.
*** Sniegtajā informācijā norādītie traucējumi nav visi maņu traucējumi, tiek parādīti vairāki, un prakse ir visizplatītākā.



Slavenība                               Ttraucējums                                                    
Alberts Einšteins                   Autismu                                                         
                                                                                                                                                                                                                              
Stephens Hokings                Motorikas traucējumi, paralīze                
                                                                                                                          
                                                                                                                                            
                                                                                                                         
Frydrichs Nyče                      Agresija, psihiskas slimības                  
                                                                                                                         
Čerless Darvins                    Nogurums, nervu izsīkums                        
                                                                                                                          
Thomas Edisons                  Garīgā atpalicība, attīstības traucējumi         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
Vincents van Gogs              Psihiski traucējumi, šizofrēnija, izsīkums   
                                                                                                                          
Liudvigs van Bethovens     Nedzirdība                                                        
                                                                                                                           
Izaoks Niutons                    Autismas, aspergena sindroms, depresija   
                                                                                                                           
Andrė Bočelis                      Neredzība                                                             
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                          
Margaret Tečer                   Demence                                                         
                                                                                                                          
                                                                                                                           

+370 41522439 
+371 27661220
infolv@slaugivita.com       

10. slaugivitalv
slaugivita
UAB SLAUGIVITAwww.slaugivita.com/lv

Viņu  invaliditāte  netraucēja  viņiem  būt  slaveniem  un  sabiedrības

cienītiem.  Netraucēs  arī  Tev!

 Slavenas frāzes
 "Cilvēks sāk dzīvot tikai tad, kad viņš sevi pārvar."
"Mans padoms cilvēkiem ar invaliditāti ir
koncentrēties uz tām lietām, kuru labu sniegumu
neierobežo jūsu invaliditāte. Ja esat fiziski invalīds,
vismaz neesiet garīgi invalīds."
"Es gribu - vienreiz un uz visiem laikiem - neko daudz
nezināt. Gudrība nosaka arī izziņas robežas."
"Tā joprojām nav spēcīgākā un pat ne visgudrākā
suga, bet tās, kuras ir vislabāk piemērotas
pārmaiņām."
"Mūsu lielākā vājība ir spītības trūkums. Ja vēlaties
gūt panākumus - vienmēr mēģiniet vēlreiz!"
"Es eju savu ceļu, neskatoties uz mūsdienu skolu."
 "Es nezinu citas pārākuma pazīmes, izņemot
labestību."
"Manas pilnvaras ir normālas. Tikai to izmantošana
man dod panākumus."
"Es redzu visu un neko. Es redzu to, ko vēlos redzēt.
Es redzu visu istabu: galdu, gultu, skapi, bet es to
redzu, jo zinu, ka tas ir šeit. Vissvarīgākās lietas ir
redzamas acīm. "
“Kad man kļūst labāk, man gandrīz izdodas izlikties
par normālu cilvēku. Kad ir sliktāk, es, šķiet, nevaru
atrast sevi ... Es nezinu, kas es esmu un ko
nezaudēšu.



Mēs  jums  esam  sakomplektējušī  galvenos  l īdzekļus  un  salikuši  tos

sensorajās,  multisensorājās  telpās.  Izvēlieties  tabulā  atbilstoši  savām

vajadzībām  un  uzziniet,  kura  istaba  būtu  jums  piemērotākā!
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Sensorā telpa ir sadalīta zonās: relaksācija, stimulēšana
un izglītība.
Pateicoties šai istabai, bērns varēs droši šūpoties
šūpuļtīklā un vērot lēnām mainīgās krāsas
burbuļcaurules pamatnē. 
Ja nepieciešama stimulācija, bērns varēs izpētīt taktilo
paneli, tādējādi zinot faktūras un temperatūru.
Izglītībai var izmantot interaktīvu, mobilu projekciju,
pateicoties kuras kompaktumam jūs to varēsiet novietot
ērtākajā un drošākajā vietā. Tādā veidā bērns varēs
atbrīvoties, fiziski spridzinot balonus, iemācīsies atpazīt
emocijas.

Sensorās istabas  apraksts:

Pazīt krāsas, emocijas, temperatūru un faktūras ir viss, kas
nepieciešams bērniem ar autisma spektra traucējumiem. Šī
telpa papildinās, iesaistīs, stimulēs un ļaus droši paslēpties
un vērot istabu. Pateicoties spēlēm, bērns iepazīs valstis,
dzīvniekus un fiziski un emocionāli atbrīvosies. Sensoriski
“izkrauts” bērns klasē būs mierīgs un, protams, atgriezīsies
mājās.

Galvenās priekšrocības:

Pateicoties sensorāš istabas vadības sistēmai, telpas
darbinieks varēs izvēlēties tēmas, uzlabot bērna garastāvokli,
"pārvietojot" viņu uz jebkad redzēto zaļāko mežu vai saulaino
jūrmalu

Platforma burbuļu caurulēm, stūra- 1vnt.
Grīdas polsterējums platformai - 1vnt.
Akrila spogulis 80x185 cm- 2 vnt.
Spīdošās šķiedras 2mx200- 1vnt.
Burbuļu caurules turētājs 20cm- 1vnt.
Burbuļu caurule GIANT (komplekts)- 1vnt.
Spīdošais panelis "Ziedi"- 1vnt.
Spogulis ar kupoliem- 1vnt.
Mobila interaktīva projekcija- 1vnt.
Abstrakts panelis, kas spīd UV gaismā 1vnt.
UV lampa- 1vnt.
Vibrējoši taustiņi - 3vnt.
Interaktīvais panelis Uguņošana"- 1vnt.
Spīdošais paklājs- 1 vnt.
Krāsu vadības pults "Kubs"- 1 vnt.
Sensorās istabas vadības sistēma- 1vnt.
Lapas formas krēsls- šūpulis- 1vnt.
Projektors "Zvaigžņotās debesis'- 1vnt.
Mūzikas centrs CD atskaņotājs- 1vnt.
CD disks- 2 vnt.
WIFI lukturis- 1vnt.
Spoguļbumba 30 cm ar motoru- 1vnt.
Aromadifuzors- 1vnt.
Sēžammaiss "Mīkstā sala"- 1 vnt.
Projektors- 1vnt.
Sumazinātas mineralizācijas ūdens 12 vnt.
Spīdošais aizkars 1 m plats, ar gaismas avotu
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts:
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Einsteins
M U L T I S A J Ū T U ,  E D U K Ā C I J A S  I S T A B A

Atbilstība pēc traucējumiem:
ADHD , Paralyžius, ADS, OKS , SMD, PTSD,
SPI, ASD, BPD, Demence Neredzība, PD*

*Iesniegtajam sarakstam ir rekomendējošs raksturs, pirms sensoro produktu lietošanas ir nepieciešams konsultēties ar ergoterapeitu.

Spoguļbumba

Gaismas panelis "Ziedi"

Platforma burbuļu caurulēm 
un grīdas

 poslterējums
LED projektors

ar diskiem

Spogulis ar 9 kupoliem

Mobila interaktīvā
projekcijaa

UV apstrakto formu
panelis

Vibrējoši taustiņii

Sienas panelis
uguņošana

spīdošais paklājss Krāsu vadība kubs sensory magica Šūpošanās šūpuļkrēsls
“Lapa" 

Šūpuļtīkls-krēsls "Leaf"

Durvis

Spīdošais aizskars

Zvaigžņotās debesis
projektors

CD atskaņotājs
aromadifuzors

LED gaismas josta

WIFI šviestuvas

Projecējamais attēls

Sēžammais mīksta sala

>



Interaktīvā mūzikas sistēma "Optibeam" - 1 gab.
Mobilā sistēma "Snoezelen" - 1gab.
Apgaismots galds - 1 gab.
Gaismas paklājs - 1gab.
Sensorās istabas vadības sistēma - 1 gab.
Projektors - 1gab.
Sēžammaisi - 2gab.
Aromāta difuzors - 1gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts:

Šī istaba ļauj ērti pārvietot noteiktus aprīkojuma
priekšmetus no vienas istabas uz otru. Sensorie ratiņi,
paklājs vai gaismas galds, iespējams, nav piemērots
lietošanai sensorajā istabā, taču tos var droši pārvietot
uz koplietošanas telpām.
Interaktīvā mūzikas sistēma ļaus jums izbaudīt mūzikas
skaņas, radīt mūziku sev un pats galvenais, ka to varēs
darīt visu spēju vai vecuma grupas cilvēki.
Īpaši efektīvs spīdīgs paklājs, mainot krāsas atbilstoši
tēmām, ir ļoti droši un ērti to uzlikt cilvēkiem, kuriem ir
kustību traucējumi. Paklājs nodrošinās taustes
stimulāciju, darbosies kā krāsu atpazīšanas un izziņas
līdzeklis.

Sensorās istabas apraksts:

Šī kompaktā sensorā istaba, pateicoties tā aprīkojuma
mobilitātei, ļaus jums transportēt aprīkojumu uz citām
telpām, palātām vai vienkārši uz kopīgām atpūtas telpām
(piemēram, vestibilā). Istaba ir pilna ar gaismām, mūzikas
elementiem, kurus var izmantot interaktīvi, viegli un vienkārši
vadīt tos ar jebkuru ķermeņa daļu. Taktilais elements ļaus
jums izpētīt un uzraudzīt paklājā ieaustos pavedienus. Un
sensorās istabas vadības sistēmas nodrošinās iespēju palikt
aristokrātiskajā Anglijā vai vērot Holandē šūpojošās tulpju
galvas.
Galvenās priekšrocības:
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Hokings
S E N S O R A  T A K T I L A ,  S A J Ū T U  I S T A B A

Atbilstība pēc traucējumiem:
 

ParalĪZE, BPD, PD, OKS, SIB, SPI, ASD, DemencE
, ASD, PD*

*Iesniegtajam sarakstam ir rekomendējošs raksturs, pirms sensoro produktu lietošanas ir nepieciešams konsultēties ar ergoterapeitu.

Mužikas sistēma
"Optibeam",8

Sensory magic projektorss

logs

Radiatorius

Projektora attēls

Spīdošais paklājsSpīdošais galds

Bazgalības panelis

Radiators



Apgaismots baseins - 1gab.
Gaismas paklājs - 1gab.
CD atskaņotājs - 1gab.
CD disks - 1gab.
Aromāta difuzors - 1gab.
Interaktīva grīda - 1gab.
Muzikāla, ūdens gulta - 1gab.
Interaktīvais panelis "Hip-hop" - 1gab.
Taktilā taciņa "Iela" - 1gab.
Interaktīvais panelis "Infinity" - 1gab.
Stūra platforma ar burbuļcauruli - 1gab.
Spīdoša šķiedra 2mx150-1 gab.
Turētājs burbuļcaurulei 20cm- 1gab
Zemas mineralizācijas ūdens - 12 gab.
Akrila spogulis 80x185 cm- 2gab.
Burbuļcaurule "Giant" (komplekts) - 1gab.
Taktilais oanelis - 1gab.
Sensorās istabas vadības sistēma - 1gab
Projektors - 1 gab.
Instrukcijas

Pamata  aprīkojuma saraksts: Sensora istabas apraksts:

Istaba ir pilns ar pieredzi, stimulu un, protams, krāsu.
Izmantojot risinājumus šajā telpā, jūs varēsiet novērst
negatīvās domas un stresu no domām. Interaktīvā projekcija
ļaus jums "nobriest" pēc partitūras, un skārienjūtīgās istabas
rudens tēma liks jums justies rudens lapu ieskautam, kas,
tāpat kā austs persiešu paklājs, aizvedīs jūs uz jūsu
slepenākajiem sapņiem. Vēl vairāk relaksācijas? Tātad
mirdzošs baseins ar caurspīdīgām bumbiņām ir tieši tas, kas
jums nepieciešams. Spēlējieties vai vienkārši atpūtieties
baseinā kas ieskauj siltās krāsās.

Galvenās priekšrocības:

Multisensorā istaba ar spilgtiem gaismas elementiem,
kontrastējošiem krāsu risinājumiem.
Vieta, kur jūs varat atpūsties vai stimulēt istabas lietotājus,
netraucējot viens otram.
Ar sensorās istabas vadības sistēmas palīdzību jūs varat
izveidot vēlamās tēmas, doties pie istabas lietotāja sajust
jūru, pasēdēt pļavā vai doties uz krāsaino Japānu un
pastaigāties pa skaistajiem Japanas dārziem.
Ar vadības sistēmas palīdzību telpā strādājošais speciālists
varēs mainīt tēmas, mūziku un kontrolēt krāsas, netraucējot
telpas lietotāju, tādējādi radot vēl mājīgāku, pieņemamāku
atmosfēru.
Istaba ir īpaši piemērota atpūtai, hiperaktīviem bērniem,
bērniem ar autismu, kurus ir ārkārtīgi grūti ieinteresēt,
vājredzīgiem vai neredzīgiem.
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Nice
M U L T I S E N S O R A ,  A K T I V I T Ā Š U  I S T A B A

>

Atbilstība pēc traucējumiem:
 

Paralīze, ADS , BPD, PD, OKS, SIB, PTSD, BPD*

*esniegtajam sarakstam ir rekomendējošs raksturs, pirms sensoro produktu lietošanas ir nepieciešams konsultēties ar ergoterapeitu.

Spīdošs vibrējošs
baseins Muzikālā ūdens

gulta
I "Hip-hop"

panelis

Bezgalības
panelis

Taciņa iela"Interaktīvās 
grīda

Spīdošaias 
paklājs

Taktilais
panelis

Prejektora attēls

Projektors

sensory
magicma

Interaktīvā grīdaElektrības kaste

Platforma burbuū
caurule spogulis

Durvis

Cd atskaņotājs
aromadifuzors

-



Sēžamaiss - 2gab.
Interaktīvais panelis "Infinity" - 1gab.
Burbuļu caurule "MAXI" 2m.- 1gab.
Burbuļcaurules turētājs 15cm. -1 gab.
Stūra platforma ar 1 cauruli - 1 gab.
Akrila spogulis 80x185cm.- 1gab.
Spīdoša šķiedra 2mx150-1 gab.
LED projektors - 1gab.
Muzikāla, ūdens gulta - 1 gab.
CD atskaņotājs - 1gab.
CD disks - 2gab.
Taktilais panelis - 1gab.
Sensorās istabas vadības sistēma, mobila- 1gab.
Apgaismots galds - 1gab.
Aromadifuzors - 1gab.
Burbuļu pagatavošanas mašīna - 1 gab.
Burbuļu šķidrums - 3 gab.
UV lampa - 1 gab.
Zemas mineralizācijas ūdens daudzums - 9 gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts: Sensorās istabas apraksts

Pateicoties šai istabai, jūs sajutīsiet maksimālu relaksāciju,
atpūšaties un uzlabosiet garastāvokli un vispārējo labsajūtu.
Lēmums nepārslogot istabu ar lielu elementu skaitu ļaus
jums koncentrēties uz relaksācijas zonām. Muzikālā ūdens
gulta nodrošina īpaši spēcīgu priekšlaicīgas stimulēšanas
stimulu, mūzikas skaņas rada dziļu mūzikas sajūtu, kas
savijusies ar vibrāciju. Ja nepieciešams, jūs varat vienkārši
iekrist gultā ar brīvu kritienu, pārklāt ar smagu segu un pēc
dažām minūtēm jūs pārņems miera sajūta.

Galvenās priekšrocības:

Īpaši relaksācijas pusē telpa ir pilna ar nomierinošiem
elementiem, piemēram, mūzikas ūdens gultu, burbuļu
cauruli, sēdekļu somas.
Burbuļcaurule lēnām mainīs krāsas, dos pozitīvas domas,
plūst mierīgi.
Interaktīvs bezgalības vairogs ļaus jums iegremdēties vēl
nebijušos attālumos, ļaus koncentrēties.
Mainīgie LED projektora attēli interesēs, relaksēs un apburs

+370 41522439 
+371 27661220
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Bezgalības panelis 
MPatforma burbuļu caurule

spogulis

Muzikalā ūdens
gultaova

Mūzikas centrss
LEDprojektors ar diskiem Abstrakto formu panelis

Spīdošāas šķiedras ar
vadības pulti

Sēžammaisi Spīdošais galds

Darvins
S N O E Z E L E N  M U L T I S E N S O R Ā  I S T A B A

Piemērotakais pēc traucējumiem
 

Paralīze  ADS , BPD, PD, OKS, BPD, *

*iesniegtajam sarakstam ir rekomendējošs raksturs, pirms sensoro produktu lietošanas ir nepieciešams konsultēties ar ergoterapeitu



Mīksta platforma
ar burbuļcauruli

un spoguļiem

Sensory amgic
sistēma

Gaismas šķīedras un
 krāsu

 vadības panelis

Zvaigžņotās
debesisi"

Sienų
paminkštinimai

Projektora attēls

 Spīdošais paklājs Muzikalā ūdens
gulta

cd atskaņotājs

Sensorās istabas vadības sistēma - 1gab.
Aromterapijas panelis - 1gab.
Projektors - 1gab.
Muzikāla, ūdens gulta - 1gab.
Gaismas paklājs - 1gab.
CD atskaņotājs - 1gab.
CD disks - 2gab.
Projektors "Zvaigžņotās debesis" - 1gab.
Sienas polsterējums - 2gab.
Krāsu vadības panelis - 1 gab.
Burbuļcaurule "GIANT" (komplekts) - 1gab.
Burbuļcaurules turētājs 20cm- 1gab.
Stūra platforma - 1 gab.
Spīdoša šķiedras 2mx200- 1 gab.
Zemas mineralizācijas ūdens daudzums - 12 gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts: Sensorās istabas apraksts

Senrorā istaba ir piemērota pat nelielām telpām, bet
maksimālai iedarbībai. Šī istaba arī apmierinās
nepieciešamību pēc atpūtas vai relaksācijas, bet var kalpot
arī kā izziņas un stimulēšanas telpa. Sensora vadības sistēma
un blakus esošais aromterapijas panelis ļaus "saistīt"
smaržas un attēlus. Vai atceraties saulē apdedzinātu spāņu
apelsīnu smaržu? Un tikko nelielā Parīzes kafejnīcā izcepti
franču kruasāni? Un itāļu espresso steidzīga garāmgājēja
rokās? Tas viss ir iespējams šajā telpā un tik reāls.

Galvenās priekšrocības:

Istabā ir apvienots aromterapijas paneli ar dažādu smaržu
komplektu, sākot no augļiem līdz ikdienas smaržām.
Sensorā sistēma var apvienot attēlus, smaržas un skaņas,
tāpēc jūs izjutīsit spēcīgu stimulāciju.
Ja jums nepieciešama atpūta un atpūta, varat gulēt uz
muzikālas ūdens gultas, tiklīdz ūdens ir silts, gultas matracis
ļaus atslābināt ne tikai domas, bet arī ķermeņa muskuļus.
Zvaigžņoto debesu projektors ļaus novērot lēnām rotējošas
zvaigznes.

Projektorss

+370 41522439 
+371 27661220
infolv@slaugivita.com        
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16.

Aroma terapijas
panelis

Edisons
S N O E Z E L E N  N O M I E R I N Ā Š A N Ā S ,  R E L A K S Ā C I J A  I S T A B A

iemērotakais pēc traucējumiem:
 

ADHD, Paralīze SMD, GAD, SPI, Relaksācija, ASD,
Aklums*

*iesniegtajam sarakstam ir rekomendējošs raksturs, pirms sensoro produktu lietošanas ir nepieciešams konsultēties ar ergoterapeitu



Grīdas polsterējumsi - 1 gab.
Sienas polsterējums - 2 gab.
Taisnstūra platforma ar 1 cauruli - 1 gab.
Burbuļcaurule "Giant" (komplekts) - 1gab.
Burbuļcaurules turētājs 20 cm. - 1 gab.
Spīdoša šķiedras 2mx200- 1 gab.
Krāsu vadības pults - 1 gab.
Sēžammais - 1 gab.
CD atskaņotājs - 1gab.
CD disks - 1gab.
LED projektors - 1gab.
Aromadifuzors - 1gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts: Sensora istabas apraksts:

Mini sensorā istaba, kurai nav nepieciešami lieli ieguldījumi,
bet kura pilnībā izpilda sensorās istabas pamatfunkcijas.
Burbuļcaurule drošībai ir pilnībā aizsargāta ar polsterētām
detaļām, un ar krāsu vadības pults palīdzību varēsiet
kontrolēt krāsas un izvēlēties sev piemērotāko atbilstoši
noskaņojumam vai sajūtām.

Galvenās priekšrocības:

Ir ērtas sēdēšanas vietas, sēžammaisi būs lieliski piemēroti
tiem, kas vēlas atpūsties un relaksēties.
Spīdošas šķiedras nodrošinās tekoša ūdens vai sprakšķoša
uguns attēlus.
Mūzikas skaņas ļaus vēl vieglāk atpūsties.
Tāpat ar LED projektora palīdzību diska pamatnē ir
iespējams novērot mainīgus attēlus vai šķidrumu veidojošas,
kausējamas formas.

+370 41522439 
+371 27661220
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Van Gogs
S E N S O R A  R E L A K S Ā C I J A S  I S T A B A

Atbilstība pēc traucējumiem:
 

ADS, BPD, PD, OKS, SIB, *

iesniegtajam sarakstam ir rekomendējošs raksturs, pirms sensoro produktu lietošanas ir nepieciešams konsultēties ar ergoterapeitu

LED projektors

Burbuū caurule

Sēžammaiss

Spīdošas šķiedrasSKrāsu vadībaspults
Grīdas polsterējums

cd atskaņotājs

SIENU POLSTERĒJUMSi



Interaktīvs panelis

LED jOSTA

Interaktīvā mūzikas sistēma "Optibeam" - 1gab.
LED projektors - 1gab.
CD atskaņotājs - 1gab.
CD disks - 3gab.
Stūria, muzikālais sēžammais - 1gab.
Optiskais tunelis - 1gab.
Taktilais tornis - 1gab.
Ļoti liels spilvens - 1gab.
Gaismas paklājs - 1gab.
Interaktīvais panelis "Infinity" - 1gab.
Interaktīvais panelis "Megapod" - 1gab.
Interaktīvais panelis "Hip-hop" - 1gab.
Krāsu vadības panelis - 1gab.
Taktilā trase "Iela" - 1gab.
Grīdas polsterējums-1gab.
Sienas polsterējums - 2gab.
Platforma 2 caurulēm - 1gab.
Burbuļcaurule "Giant" (komplekts) - 1gab.
Burbuļcaurule "Maxi 2m" (komplekts) - 1gab.
Burbuļcaurules turētājs 20 cm. - 1gab.
Burbuļcaurules turētājs 15 cm. - 1gab.
Zemas meneralizācijas ūdens daudzums - 21 gab.
Akrila spogulis 120x185 cm- 1 gab.
LED josta - 2gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts:
 

Sensora istabas apraksts:

Daudz gaismas, spilgtas skaņas un bezgalīgas krāsu
variācijas. Šajā telpā ir daudz  interaktīvu paneļu. Atpazīstiet
krāsas, lecot uz sliežu ceļa, krāsojot mandalas vai spēlējot
bungas. Un kā ar interaktīvu mūzikas sistēmu, kas ļaus jums
spēlēt ar krītošajām gaismām it kā saules staros, kas iekļūst
lietus mākoņos. 

Galvenās priekšrocības:

Krāsu un skaņu sinerģija, kas piemērota cilvēkiem ar vāju
redzi vai dzirdi, jo risinājumi papildina viens otru. Aprīkojums
izstaro gan spilgtas krāsas, gan skaņas.
Nodrošina risinājumus fiziskām, aktīvām aktivitātēm,
piemēram, krāsu atpazīšanai kustībā, izmantojot interaktīvo
Hip Hop paneli.
Kā gan sensorā istaba bez burbuļcaurules? Šeit ir pat divas
no tām, un ar akrila spoguļa palīdzību jūs varēsiet redzēt
vismaz 6.
Optiskais tunelis ļaus paslēpt un izpētīt paslēptos
apgaismotos pavedienus. Īpaši piemērots bērniem ar
autisma spektra traucējumiem.

+370 41522439 
+371 27661220
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Optiskais
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Vibrējošs
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projektor
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Van Bethovens
S E N S O R Ā  I S T A B A  G A I S M A S  U N  S K A Ņ A S  T E R A P I J A

Atbilstība pēc traucējumiem:
 

PD, OKS, PTSD, SPI, Relaksācija, ASD*

iesniegtajam sarakstam ir rekomendējošs raksturs, pirms sensoro produktu lietošanas ir nepieciešams konsultēties ar ergoterapeitu.



Gaismas paklājs - 1gab.
CD atskaņotājs - 1gab.
CD disks - 3gab.
Aromadifuzors - 1gab.
Taisnstuūra platforma 2 caurulēm - 1gab.
Burbuļcaurule "Giant" (komplekts) - 1gab.
Burbuļu caurule "Maxi 2 m." (komplekts) - 1gab.
Sienas polsterējums - 2gab.
Grīdas polsterējums- 1gab.
Akrila spogulis 120x185-1 gab.
Spīdoša šķiedras 150x2m- 1gab.
Sēžammais "Soft Island" - 1gab.
Zemas mineralizācijas ūdens daudzums - 21 gab.
WIFI lampa - 1gab
Spoguļa bumba ar motoru - 1gab.
LED projektors - 1gab.
Krāsu vadības pults- 1 gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts: Sensora istabas apraksts:

Vēl viena sensorā istaba, kas piemērota nelielām telpām vai
mazāka budžeta īpašniekiem, kas vēlas ierīkot šadas istabas 
 ar mazāku budžetu. Pat divas burbuļcaurules ļaus atcerēties
vispievilcīgākos elementus: ūdeni un uguni. Liels un mīksts
sēžamaiss aizstās gultu, kur ērti sēdēt un vērot projicētās
zvaigznes uz griestiem. Vai jūs neatceraties siltu vakara nakti,
kā jūs varētu stundām ilgi skatīties zvaigznes, guļot uz zāles?

Galvenās priekšrocības:

Ir ērta vieta, kur sēdēt vairākiem cilvēkiem vai gulēt vienatnē.
Burbuļu caurules ar akrila spoguļiem, kas radīs pat divreiz
vairāk gaismas un sajūtu.
Spīdīgs paklājs, kura krāsas mainīsies kopā ar visu sistēmu
un nodrošinās taustes stimulāciju.
Spoguļa bumba, kas izkliedēs mazas gaismas pa istabu, kuru
vēlaties pieskarties, noķert un spēlēt.

+370 41522439 
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Niutons
M U L T I S E N S O R Ā , T A K T I L Ā  S A J Ū T U  I S T A B A

Atbilstība pēc traucējumiem:
 

AHDH, Paralīze, ADS, OSK, SMD, PTSD, SPI, ASD, BPD,
Demence, Vājredzība, PD.*

iesniegtajam sarakstam ir rekomendējošs raksturs, pirms sensoro produktu lietošanas ir nepieciešams konsultēties ar ergoterapeitu

LED projektors ir
WIFIlukturis

spoguļbumbau

Aakrila spogulis
ppatforma burbuļu

caurulēs 

Sēžamais mīksta sala

Spīdoša šķiedrasGrīdas polsterējums
Gaismas paklājs

Aromadifuzors

Cd atskaņotajs

Sienas polsterējums



Bezgalības
paneliss Gaismas galds

Zvaigžņetās
debesis

Mobilā Sensorā vadības sistēma - 1 gab.
Projektors "Sensory magic" sistēmai - 1 gab.
Interaktīvā projekcija "Flex" - 1 gab.
Interaktīvais panelis "Infinity" - 1 gab.
Interaktīvais panelis, krāsu panelis "Combo" - 1 gab.
Spīdošs, vibrējošs bumbiņu baseins - 1 gab.
Apgaismots galds, IP65 klase, mainīgas krāsas - 1 gab.
Burbuļu caurule "Giant" (komplekts - 1 gab.
Burbuļcaurule "Maxi" 2m. (komplekts) - 1 gab.
Abstraktu formu panelis - 1 gab.
Akrila spoguļi - 2 gab.
Taisnstūra paltforma, 2 caurulēm - 1 gab.
Apgaismots paklājs "Putnu ceļš" - 1 gab.
Projektors "Zvaigžņotās debesis" - 1 gab.
LED projektors ar 8 diskiem - 1 gab.
Muzikāla ūdens gulta - 1 gab.
Muzikālais komplekts - 1 gab.
Zemas mineralizācijas ūdens daudzums - 21 gab.
Krāsu vadības pults - 1 gab.
Spīdoša šķiedra 2x200-1 1 gab.
Instrukcijas

Pamata  aprīkojuma saraksts:

Boceli
K O N T R A S T U  K R Ā S U  S E N S O R Ā  I S T A B A

Sensorā istaba ar spilgtiem gaismas elementiem,
kontrastējošiem krāsu risinājumiem.
Vietas, kur jūs varat atpūsties vai stimulēt istabas
lietotājus, netraucējot viens otram.
Ar skārienjūtīgās telpas vadības sistēmas palīdzību jūs
varat izveidot vēlamās tēmas, doties pie istabas lietotāja
sajust jūru, pasēdēt pļavā vai doties uz krāsaino Japānu
un pastaigāties dārzos.
Ar vadības sistēmas palīdzību telpā strādājošais
speciālists varēs mainīt tēmas, mūziku un kontrolēt
krāsas, netraucējot telpas lietotāju, tādējādi radot vēl
mājīgāku, pieņemamāku atmosfēru.
Istaba ir īpaši piemērota atpūtai, hiperaktīviem bērniem,
bērniem ar autismu, kurus ir ārkārtīgi grūti ieinteresēt,
redzes invalīdiem vai neredzīgajiem

Sensora istabas apraksts:

Vai esat kādreiz dzirdējuši frāzi "Tas, kas acīm nav redzams,
to jūt sirds", šī istaba ir pilna ar sajūtām, izmantojot skaņu,
pieskārienu, vibrāciju un krāsu kontrastus. Vājredzīgajiem ar
redzes traucējumiem būs redzamas ārkārtīgi spilgtas,
kontrastējošas krāsas, pateicoties baseinam ir jūtama
vibrācija, un muzikālā ūdens gulta palīdzēs iegremdēties vēl
nebijušu sajūtu vilnī, kas pilns ar mūzikas skaņām un prieku.

Galvenās priekšrocības:

Atbilstība pēc traucējumiem:
 

Paralīze, BPD, PD, OKS, PTSD, SPI, *
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Taktilais
panelis

PSensory magic Spīdošs
vibrējošs vaseinsProjektora attēls

Sensory magic" Interaktyvi projekcija,
mobili, reguliuojamo

aukščio
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LED projektors

Mūzikas centrs Projektora attēli Projektora attēli

krāsu
panelis"Combo"

ŠPiena ceļs
paklājss

Muzikalā ūdens
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iesniegtajam sarakstam ir rekomendējošs raksturs, pirms sensoro produktu lietošanas ir nepieciešams konsultēties ar ergoterapeitu

>



Masāžas krēsls "Paradīze"
Burbuļcaurule "Giant" (komplekts) - 1gab.
Stūra platforma ar 1 cauruli - 1gab.
Burbuļcaurules turētājs 20cm. - 1gab.
Akrila spogulis 80x185 cm. - 2gab.
Mūzikas komplekts - 1gab.
Grīdas polsterējums - 1 gab.
LED projektors - 1gab.
Aromāta difuzors - 1gab.
Krāsu vadības panelis - 1gab.
Spīdošas šķiedras 2mx150-1 gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts:

Īpaši piemērots cilvēkiem ar demenci, jo telpā nav pārāk
daudz stimulu, kas cilvēkus varētu nobiedēt.
Telpā ir risinājums ērtai sēdēšanai vai gulēšanai, atkarībā
no istabas lietotāja vēlmēm var ērti noregulēt atzveltnes
stāvokli.
Gaismas šķiedras pavedienus var novietot uz ceļiem,
tādējādi radot smagākas segas efektu.
Mūzika un smaržu terapija ļaus vēl labāk atpūsties.
Istaba ir īpaši piemērota atpūtai pēc stresa, smagas
dienas vai noguruma.

Sensorās istabas apraksts:

Istaba ir vislabāk piemērota visdziļākajai relaksācijai, muskuļu
masāžai un relaksācijai. Masāžas krēsls spēcīgi masēs plecus,
atslābinās visu ķermeni, un ar veltņiem maigi stimulēs kāju
muskuļus. Jūs verēsiet vērot burbuļojošo ūdens kolonnu un
ar vadības pults palīdzību izvēlieties krāsas atbilstoši savam
noskaņojumam. Ar aromadifuzora palīdzību telpu var
piepildīt ar ziedošu lavandas ar nogatavojušos apelsīnu
smaržām.

Galvenās priekšrocības:

+370 41522439 
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GAISMAS
ŠĶIEDRAS

Tecer
R E L A K S Ā C I J A S  I S T A B A

Atbilstība pēc traucējumiem:
 

AHDH, PHD, PLK*

iesniegtajam sarakstam ir rekomendējošs raksturs, pirms sensoro produktu lietošanas ir nepieciešams konsultēties ar ergoterapeitu

LED Projektors

Mīksta paltforma
burbuļu caurule

un spoguļi

Masāžas krēsls

Krāsu vadības
lupts

Grīdas
polsterējumss

CD atskaņotājs

Aromadifuzorius

>
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VITA-1
B A S E I N S

VITA-2
V A N N A S  I S T A B A

LED projektors laukam - 1 gab.
Sensorās istabas vadības sistēma - 1 gab.
Projektors - 1 gab.
Instrukcijas.

Pamata  aprīkojuma saraksts:

Liels šūpuļkrēsls - 1 gab.
4 daļu LED panelis - 1 gab.
LED josta- 1 gab.
Aromadifuzors - 1 gab.
CD atskaņotājs - 1 gab.
CD disks - 2 gab.
Instrukcijas.

Pamata aprīkojuma saraksts:

VITA-3
S E N S O R A I S  R E L A K S Ā C I J A S

VITA-4
S E N S O R A  I N T E R A K T Ī V A

LED projektors laukam - 1 gab.
Bezgalības panelis - 1 gab.
Sēžammaisi - 2 gab.
Burbuļcaurule "Giant" (komplekts) - 1gab.
Stūra platforma 1 caurulei - 1 gab.
Burbuļcaurules turētājs 20 cm. - 1 gab.
Zemas mineralizācijas ūdens daudzums - 12 gab.
Taktilais panelis - 1 gab.
Akrila spogulis - 2gab.
Gaismas šķiedras 1mx150gab. - 1gab.
Krāsu vadības panelis - 1gab.
Gaismas paklājs - 1 gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts: Pamata  aprīkojuma saraksts:

WIFI lukturis - 1 gab.
Spoguļa bumba ar motoru - 1 gab.
Mīkstais ksilofons - 1 gab.
Interaktīvā projekcija Mini, mobilā - 1 gab.
Apgaismots baseins - 1 gab.
Taktils, gaismas panelis - 1 gab.
Lukturis - 2 gab.
Sensorās istabas vadības sistēma - 1 gab.
Projektors - 1 gab.
Gaismas paklājs - 1 gab.
Polsterēts matracis - 2 gab.
Kāpnes baseinam 72 cm- 1 gab.
Instrukcijas
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VITA-5
S E N S O R Ā  M Ī K S T A  I S T A B A

VITA-6
S E N S O R Ā S  I N T E G R Ā C I J A S

Burbuļu caurule "Giant" (komplekts) - 1 gab.
Stūra platforma ar 1 cauruli - 1 gab.
Burbuļcaurules turētājs 20 cm. - 1 gab.
Zemas mineralizācijas ūdens daudzums - 12 gab.
Akrila spogulis 80x185 cm - 1gab.
Projektors "Zvaigžņotās debesis - 1 gab.
Sienas polsterējums spec. izmēri - 10 kv2 (var izvēlēties
pēc istabas)
Grīdas polsterējums - 10 kv2 (var izvēlēties atkarībā no
istabas)
Krāsu kontroles kubs - 1 gab.
Krāsu panelis "Combo" - 1 gab.
Spīdošas šķiedras 2mx200- 1 gab.
Lukturis - 1 gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts:

Šūpuļkrēsls - 1 gab.
Projektors "Zvaigžņotās debesis" - 1 gab.
Interaktīvais panelis "Infinity" - 1 gab.
Apgaismots baseins - 1 gab.
Baseina pakāpieni 72 cm. - 1 gab.
Akrila spogulis 120x125- 2 gab
Sensorās istabas vadības sistēma - 1 gab.
Projektors - 1 gab.
Krāsu vadības panelis - 1 gab.
Matracis - 3 gab.
Stūra platforma ar 1 cauruli - 1 gab.
Burbuļu caurule "Giant" (komplekts) - 1 gab.
Burbuļcaurules turētājs 20 cm. - 1 gab.
Zemas mineralizācijas ūdens daudzums - 12 gab.
Akrila spogulis 80x185 cm- 1 gab.
Šūpuļtīkls, šūpoles turētājs - 1 gab.
Šūpoles "Socket" - 1 gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts:

VITA-7
S E N S O R A I S  U V VITA-8

D Z Ī V Ā  I S T A B ABurbuļu caurule "Giant" (komplekts) - 1 gab.
Stūra platforma ar 1 cauruli - 1 gab.
Akrila spogulis 80x185 cm- 1 gab.
UV lampa - 1 gab.
UV taktilais panelis - 1 gab.
UV gaismas stars - 1 gab.
Sēžammaisi - 2 gab.
Interaktīvais panelis "Infinity" - 1 gab.
Krāsu vadības panelis - 1 gab.
Instrukcijas

Pamata  aprīkojuma saraksts:

Liela dzīvās istabas siena - 1 gab.
neliela dzīvās istabas siena - 2 gab.
Dzīvās istabas liela grīda - 1 gab.
Burbuļu caurule "Giant" (komplekts) - 1 gab.
Tausnstūra platforma ar 1 cauruli - 1 gab.
Dzīvās istabas apgaismojuma sistēma - 1 gab.
Dzīvās istabas smaržu sistēma - 1 gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts:
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VITA-9
S E N S O R Ā S  I N T E G R Ā C I J A S

VITA-10
M U L T I S E N S O R Ā

Bumbu baseins - 1 gab
Baseina pakāpieni - 1 gab.
Matracis - 3 gab.
Kāpšanas siena - 1 gab.
LED projektors - 1 gab.
  Mīksto formu komplekts - 1 gab.
Šūpoles un šūpuļtīklu turētājs - 1 gab.
Universālas šūpoles vienā vietā - 1 gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts:

Mīkstais ksilofons - 1 gab.
Taktilais panelis - 1 gab.
Interaktīvais panelis "Infinity" - 1 gab.
LED projektors - 1 gab.
Mūzikas panelis - 1 gab.
Stūra platforma ar 1 cauruli - 1 gab.
Spīdošas šķiedras 2mx200- 1 gab.
Burbuļu caurule "Giant" (komplekts) - 1 gab.
Burbuļcaurules turētājs 20 cm. - 1 gab.
Akrila spogulis 80x185- 2 gab.
Šūpoles, šūpuļtīkla turētājs - 1 gab.
Šūpoles "Socket" - 1 gab.
Sēžammais - 1 gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts:

Taktilā taciņa "Street" - 1 gab.
LED projektors - 1 gab.
Spoguļa lodītes ar motoru- 1 gab.
Sēžammais- 1 gab.
Interaktīvais panelis "Showtime" - 1 gab.
WIFI lampa - 1 gab.
Taisnstūra platforma ar 1 cauruli - 1 gab.
Akrila spogulis 80x185 cm- 1 gab.
Turētājs burbuļcaurulei 20 cm. - 1 gab.
Burbuļu caurule "Giant" (komplekts) - 1 gab.
Spīdošas šķiedras 2mx200- 1 gab.
Zemas mineralizācijas ūdens daudzums - 12 gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts:

VITA-11
M U L T I S E N S O R Ā

VITA-12
S E N S O R A I S  U V

Interaktīvais panelis "Uguņošana" - 1 gab.
UV LED lente - 2 gab.
UV lampa - 2 gab.
Piekaramais UV ūdenskritums - 1 gab.
UV paklājs - 1 gab.
UV taktilais panelis - 1 gab.
UV aizkars - 1 gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts:
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VITA-13
N O M I E R I N I Š Ā

VITA-14
R E L A K S Ā C I J A S

Vibrējošs krēsls - 1 gab.
Mīkstais ksilofons - 1 gab.
Matracis - 1 gab.
Krāsu vadības panelis - 1 gab.
Lukturis - 1 gab.
Spīdošas šķiedras 2mx200- 1 gab.
Interaktīvais panelis "Uguņošana" - 1 gab.
Sensorās istabas vadības sistēma - 1 gab.
Projektors - 1 gab.
WIFI lukturis - 1 gab.
Spoguļa bumba ar motoru- 1 gab.
LED caurule - 1 gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts:

Sēžammais-dīvāns - 1 gab.
Stūra platforma ar 1 cauruli - 1 gab.
Grīdas polsterējums - 1 gab.
Matracis - 1 gab.
Interaktīvais panelis "Infinity" - 1 gab.
LED projektors - 1 gab.
Krāsu vadības panelis - 1 gab.
Burbuļu caurule "Giant" (komplekts) - 1 gab.
Cauruļu turētājs 20cm. - 1 gab.
Projektors "Zvaigžņotās debesis" - 1 gab.
Lukturis - 1 gab.
Akrila spogulis 80x185 cm- 1 gab.
Zemas mineralizācijas ūdens - 12 gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts:

VITA-15
M U L T I S E N S O R Ā

VITA-16
N O M I E R I N O Š Ā

Mīkstais ksilofons - 1 gab.
Krāsu vadības panelis - 1 gab.
Spīdoša šķiedra 2mx200- 1 gab.
Interaktīvais panelis "Infinity" - 1 gab.
Sensorās istabas vadības sistēma - 1 gab.
Projektors - 1 gab.
WIFI lukturis- 1 gab.
Spoguļa bumba ar motoru- 1 gab.
Mīksts sensorais stūrītis - 1 gab.
Interaktīvā projekcija mini, mobilā - 1 gab.
Akrila spogulis ar 9 kupoliem - 1 gab.
Bumbu baseins - 1 gab.
Projektors "Zvaigžņotās debesis" - 1 gab.
Instrukcijas

Pamata  aprīkojuma saraksts:

Krāsu vadības panelis - 1 gab.
Spīdošas šķiedras 2mx200- 1 gab.
Mīksts sensorais stūrītis - 1 gab.
Sēžammaisi - 2 gab.
Gaismas paklājs - 1 gab.
Lukturis - 1 gab.
CD atskaņotājs - 1 gab.
CD disks - 2 gab.
Sienu polsterējums - 10 kv2.
Aromadifuzors - 1 gab.
Smaržu komplekts - 1 gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts:
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VITA-17
M U L T I S E N S O R Ā , S T I M U L E J O Š Ā

VITA-18
M I N K Š T A S ,  I N T E R A K T Y V U S  K A M B A R Y S

Burbuļu caurule "Giant" (komplekts) - 1 gab.
Stūra platforma ar 1 cauruli - 1 gab.
Cauruļu turētājs 20 gab. - 1 gab.
Zemas mineralizācijas ūdens - 12 gab.
Spīdošās Šķiedras 2mx200- 1 gab.
Akrila spogulis - 1 gab.
Grīdas polsterējums - 1 gab. (standartizēts)
Mūzikas panelis - 1 gab.
Interaktīvais panelis "Infinity" - 1 gab.
Mīkstais ksilofons - 1 gab.
Rotējošs panelis "Zieds" - 1 gab.
Rotējošais panelis "Ūdens ritenis" - 1 gab.
Spoguļu Pentagons - 1 gab.
Krāsu kontroles kubs - 1 gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts:

Interaktīvais panelis "Infinity" - 1 gab.
Burbuļu panelis "Bonanza" - 1 gab.
Sēžammais Mīkstā sala - 1 gab.
Smaguma pleds M- 1 gab.
Projektors "Zvaigžņotās debesis" - 1 gab.
CD atskaņotājs - 1 gab.
CD disks - 3 gab.
Sienas polsterējums - 10kv2 (atkarībā no telpas
izmēriem)
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts:
 

VITA-19
M I N I  R E L A K S Ā C I J A S

VITA-20
T E M A T I S K A

Emocijas spilveni - 1 gab.
95 cm bumba - 1 gab.
Krāsu vadības panelis - 1 gab.
Burbuļu caurule "Giant" (komplekts) - 1 gab.
Stūra platforma ar 1 cauruli - 1 gab.
Akrila spogulis 80x185 cm- 2 gab.
Turētājs burbuļcaurulei 20 cm. - 1gab.
Zemas mineralizācijas ūdens - 12 gab.
Lampa
Apgaismots aizkars - 1gab.

Pamata aprīkojuma saraksts:

Interaktīvais panelis "Infinity" - 1 gab.
Lukturis - 2 gab.
Interaktīvā projekcija "Flex" +, mobilā - 1 gab.
UV taktilais panelis - 1 gab.
UV lampa - 1 gab.
UV paklājs - 1 gab.
Instrukcijas

Pamata aprīkojuma saraksts:
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Burbuļu caurules:
 

-  Paredzēta pasīvās un interaktīvās multisensorās apkārtnes izveidošanai. Kolonas ar burbuļojošu ūdeni nodrošina
vizuālo, taustes un skaņas stimulāciju. Prožektori caurules pamatnē maina krāsas un izskatās īpaši efektīvi tumša
apkārtnē. Var droši pieskarties, pieglausties, caurules vibrē un rada maigu skaņu
- Caurule izgatavota no stipra akrila. Izturīga pret triecieniem. Sastāvā nav lateksa.
- Caurulē ūdeni iepilda caur augšu, izlaiž caur apakšu. Ieteicams lietot speciālo ūdens maiņas sūkni.
- Zemas strāvas LED lampiņas, tādēļ ir droša un izmanto mazu enerģijas.
- Burbuļi lēnām maina krāsu. 8 dažādas krāsas.
- Caurules stabilizēšanai piedāvājam lietot sienas turētājus, mīkstinātas platformas kā arī akrila spoguļus.

0,60 cm
0,73 cm
125 cm
130 cm
150 cm
175 cm
200 cm

Burbuļu cauruļu turētāji;
Bumbiņas;
Zivtiņas;
Dezinfekcijas šķidrums

Augstums 

Ir pieejami šādi piederumi::

Spīdošas šķiedras gaismas terapijai:
 

- Krāsaina gaisma spīd pa visu šo šķiedru lietošanas garumu.
Pievienojami pie kompaktiška un neuzkarstoša gaismas avota, viņus droši turēt, glāstīt tīt pakārt sev uz viņiem gulēt
Montējot tās pie sienām griestiem iespējams izveidot šķiedru kaskādes, aizskarus un debesis.
Izgatavoti no polimēra, bez lateksa, šķiedras ir drošas un ilgstošas.
Patstāvīgo šķiedru krāsu maiņu iespējams izbaudīt pasīvi vai interaktīvi, lietojot WiFI vadības pultis.
Šķiedru garums dažādu garumu
Komplektā ietilpst gaismas avots, kas sēdzams tīklā.
Šķiedras iespējams tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem.

100 cm
200 cm
300 cm

100;
150;
200.

Liekta ķemme

Garumi:

Šķiedru skaits:

Papildaprīkojums:
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Spīdošie aizkari:
 

- Aizkars sastāv no gaismas šķiedrām piestiprināšanai pie ieejas, pie sienas. Aizkars maina krāsas.
- Šķiedrasi ir izgatavotas no viegla, elastīga, izturīga un droša materiāla.
- Nepārtrauktu šķiedru krāsas maiņu var baudīt pasīvi vai interaktīvi, izmantojot Wi Fi vadības paneļus.
- Aizkarus nedrīkst stingri pavilkt.
- Aizkaru garums 2 m, aizkaru platums 1 m, kas sastāv no 66 šķiedrām.
- Izmanto kopā ar elektro tīklā darbināmu gaismas avotu.
- Šķiedras var tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem.

Sensory magic vadības sistēma:
 

- Ar šo sistēmu jūs varat atskaņot CD un rādīt DVD, izveidot dažādas vides, piemēram, zemūdens ainavu.
- Izglītojoša, stimulējoša un relaksācijas sistēma. Tās atmiņā ir daudz tēmu ar attēliem un skaņām. Jūs varat arī izveidot
vēlamos attēlus un audio sistēmā, piemēram, izveidojot atsevišķas tēmas, piemēram, cilvēkiem ar demenci.
- Sistēma palīdzēs mācīties saskaitīt, apgūt krāsas, emocijas, apgūt ģeogrāfiju utt.
- Sistēma var palīdzēt stimulēt pozitīvas reakcijas un kustības.
- Lai radītu nomierinošu vidi, izmanto nomierinošus attēlus un mūziku.

100 cm
Pēc pasūtījuma.

Iespējamie garumi:

Stacionārs;
Mobils.

Projektors

Iespējamie modeļi:

Iespējamie papildus
rīki:
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Krāsu vadības pultis
- Piemērots lietot interaktīvai darbībai, vadīt Snoezelen apkārtni.
Lietojams ar vairākām multisensorikas ierīcēm: burbuļu caurulēm, spīdošam šķiedrām, paneļiem, paklājiem utml.
- Bezvadu, ar WiFi viļņiem, ar taimeri.
- Var uzlādēt, ar uzlādējamu bateriju.
- Programmējams, ar USB savienotāju, 9 savienojumi pieslēgt papildus slēdžiem

Nodarbības paneļi
- Paredzēts sensoro vides radīšanai, ko izmanto vizuālai, dzirdes un taustes stimulēšanai. Ar LED spuldzēm. Var
izmantot 3 dažādos režīmos: pasīvs, interaktīvs vai muzikāls, individuāli izvēlēts.
- Ir vairāk nekā 825 unikālas un viegli atlasāmas kombinācijas. Pieejams 8 formās, 11 krāsās, 5 skaņās un 3 ātrumos. Ar
apļiem, "krītošām zvaigznēm", komētām un trijstūriem.
- Jūs varat izvēlēties ne tikai dažādas kombinācijas, bet arī mūzikas un skaņas efektus, tādējādi uzlabojot maņas.
- Tas veicina iniciatīvu, vizuālu novērošanu, roku un acu koordināciju, kā arī cēloņu un seku sekas un mijiedarbību,
lietojot sienas paneli sesiju laikā.
- Izgatavots no viegla, izturīga un droša materiāla. Pievienots elektrotīklam. Piestiprināts pie sienas.

Bezvadu vadības
pults ar 8 pogām;
Liels kubs;
Mazs kubs.

Iespējamie modeļi:

Hip hop paneliss;
Combo panelis;
Bezgalības panelis;
Showtime panelis;
Uguņošana;
Aromaterapijas
panelis;
Dubults burbuļu
panelis Bonanza.

Iespējamie modeļi:
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Akrila spoguļi
 

- Izmanto kopā ar burbuļu caurulēm. Novietots aiz burbuļcaurules. Spogulis rada ilūziju, ka ir vairākas burbuļu caurules.
- Izgatavots no droša akrila materiāla
- Uzstādīts uz skaidu plātnes, lai saglabātu nemainīgu formu un būtu stabils.

Aromadifuzori
 

- Aromterapijas difuzors ar skaņām, lai radītu relaksējošu atmosfēru.
- Septiņas skaņas: sirdsdarbība, okeāns, strūklaka, vasaras nakts, balts troksnis, putnu dziesma, pavasara lietus.
- Ar skaļuma regulēšanu.
-Efektīvi, dabiski un klusi ietekmē ēterisko eļļu aromātu.

Iespējamie modeļi:
Difuzors aromterapijai ar
skaņu;
Difuzors aromterapijai ar
skaņu Oasis;
Aroma difuzors
Iespējamie piederumi:
Aromātiskas pērlītes
Ēteriskās eļļas;
Aroma difuzora kasetne



Projektori:
 

- Projektors ir paredzēts lēni kustīgu attēlu pārsūtīšanai uz sienas vai griestiem. Peldošas zivis, sniega ainas, dabas
ainavas, jūrmala un daudzas citas tēmas atmiņu pārdzīvošanai, apmācībai, kā arī abstrakti modeļi, kas prasa nelielu
koncentrēšanos, ir domāti atpūtai.
- Projektoru var, piekārt pie sienas vai griestiem.

Taktilie sienas paneļi:
 

- Taktilā plāksne ergoterapijai un motoriskajai apmācībai ar dažādām faktūrām.
- Rotējošs panelis vizuālai un audio stimulēšanai.

Difuzorius
aromaterapijai su garsu;
Difuzorius
aromaterapijai su garsu
Oasis;
Aromadifuzorius

Kvapų karoliukai;
Eteriniai aliejai;
Aromadifuzoriaus kasetė

Galimi modeliai:

Galimi priedai:
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Abstrakti attēli,
projektori;
LED100 projektors
ar 3 vai 8 diskiem;
Projektors
"Kosmosa attēli";
Zvaigžņu gaismas
projektors;
Projektors Aura ar
šķidru disku

Iespējamie modeļi:

Taktilais abstrakto
formu panelis;
Rotējošs panelis
"Ūdens ritenis";
Rotējošs panelis
"Zieds";
Mūzikas
abstraktais
panelis;
 

Iespējamie modeļi:



Mīkstās mēbeles, platformas un polsterējums:

Grīdas un sienas polsterējumi - polsterētas grīdas un sienas ļauj lietotājam droši un ērti iekārtoties, neuztraucoties par asiem stūriem
vai cietām virsmām.
Sēžammaisi - sēdžammaisi atpūtai, ērtai sēdēšanai vai gulēšanai.
Masāžas krēsls - mīksts, ērts krēsls ar masāžas funkciju, apsildi un taimeri. Atzveltne nolokās, kājas daļa paceļas.
Paredzēts ērtai sēdēšanai un atpūtai.

Muzikālā ūdens gulta:
 

Paredzēts izmantošanai Snoezelen vidē relaksācijai, maņu stimulēšanai, psihoterapijai.
- Komplektācija : ūdens matracis, sildošā pamatne, koka pamatne ar skaļruņiem, ūdens uzpildīšanas
komplekts,17 m caurule, ūdens kondicionieris, instrukcija.
Gultas pamatne koka, ar iemontējamiem skaļruniem.
Gulta savienojama ar CD atskanotaju,ir iespēja pievienot mikrafonu.

 Smaguma sega tiem, kam ir grūtības atslābināties, iemigt, tiem, kas jūt nemieru stresa vai neiroloģisku
traucējumu dēļ.
- Lielisks taktilais līdzeklis dziļajai kompresijai caur svara spiedienu.
- Smaguma sega ir piemērota cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem, uzmanības traucējumiem,
neiroloģiskiem traucējumiem, trauksmi, sensorās apstrādes traucējumiem, miega traucējumiem, demenci.
- Unikālas, patentētas konstrukcijas, segā iešūtas galvanizētas ķēdes, tāpēc sega piekļaujas un ieskauj kā
stiprs apskāviens. Spiediens un svars ļauj labāk sajust ķermeni, kas savukārt atslābina, kā arī uzlabo elpošanu
un pašsajūtu. Viena segas puses ir mīksta, otra, kur iešūtas ķēdes, ir cietāka, sniedz papildus taktilo efektu.
- Izvēlieties vislabāk piemērotāko segas svaru, ņemot vērā, ka sega nedrīkst pārsniegt 20-25% ķermeņa svara.
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Sēžammaisi;
Sienas
polsterējums;
Grīdas
polsterējums;
Burbuļu cauruļu
platformas;
Dīvāni sēžammaisi;
Masāžas krēsli.

GIespējamie produkti

CD atskaņotājs;
CD mūzikas diski;
Ūdens uzsildītājs
Smaguma segas

Iespējamie produkti:
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C Ē S U  B Ē R Z A I N E S
P A M A T S K O L A  -  A T T Ī S T Ī B A S

C E N T R S

 " S I E V I E Š U  U N  B Ē R N U
K L Ī N I K A "

 V A L S T S  S O C I Ā L Ā S  A P R Ū P E S
C E N T R S  „ K U R Z E M E ”

B Ē R N U D Ā R Z A  " P I L A I T U K A S "

 L I E T U V A S  J Ū R A S  M U Z E J S  K L A I P Ē D A S  P I L S Ē T A S
S A B I E D R Ī B A S  V E S E L Ī B A S

B I R O J S

Risinājumi,  kuri  atmaksājās!
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Mums  uzticas!

Komentē Klaipēdas pilsētas aprūpes nama direktora vietniece Aldona Gudeliauskienė: "Grupas vai individuālās
nodarbības notiek sensorajā istabā pēc vajadzības. Nodarbības apmeklē 3 iedzīvotāji, ilgums 30-35 minūtes, kurss no 5
līdz 10 sesijām. Pievēršam uzmanība individuālajām iedzīvotāja vajadzībām., veselības stāvoklim, rakstura iezīmēm un
vēlmēm. Iedzīvotāji labprāt piedalīties nodarbībās, gaidot nākamo sesiju. Iegādātais aprīkojums tiek pilnībā izmantots,
lai aprēķinātu vai atmaksājās, mēs nevaram atbildēt,jo nav tādu svaru , lai to izmērītu. Mēs nepamanījām sensorās
istabas negatīvo ietekmi. Ne tikai iedzīvotāji, bet darbinieki ir priecīgi, ka mums ir šāds aprīkojums. "

Bērnudārza "Pilaitukas" direktores Rasitas Gylienes komentārs: "Kopš 2017. gada mēs sadarbojamies ar uzņēmumu
UAB" Slaugivita ". Kopā esam uzstādījuši sensoro istabu. Telpa ir moderna, piemērota ērtai lietošanai. Iekārtas ir
novatoriskas un augstas kvalitātes.lielisks partneris, kas konsultē un palīdz īstenot plānus.

VViļņas centra poliklīnikas ergoterapeits. Jonas Laurinavičius atsauksme: "Mēs esam ļoti apmierināti ar jūsu
produktiem un pakalpojumiem. Augstas kvalitātes sensorie produkti. Patīkams serviss un sadarbība. Piegādes laiks
varētu būt īsāks. Lai jums veicas."

Rompa LTD: Slaugivita is the official and exclusive partner and distributor to Rompa Ltd in Lithuania and Latvia. We
have built a very strong and productive partnership with them and they are a key internaitonal distributor for Rompa
Ltd. We have had the great pleasure in working closely with Slaugivita over many years building up the sensory
maket in Lithuania. They have represented Rompa extremely well over these years and we trust them fully in
delivering the high standards of service and customer care Rompa expects from international partner and
distributors. We hope to continue this very close and special relationship for many years to come“.


