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 Per pojūčius mes pažįstame pasaulį. Ką tik gimęs naujagimis akimis stebi savo mamą, girdėdamas jos kalbą, uosdamas
jos kvapą, jusdamas motinos pieno skonį. Mamos prisilietimai, glaudimas prie savęs stimuliuoja taktilinę, vestibulinę,
proprioceptinę sistemas. Vaikui augant pojūčių jis gauna daugiau ir įvairesnių, žaisdamas mokosi kaip juos suprasti, prie
jų prisitaikyti. 
 Pojūčius mes gauname iš aštuonių sensorinių sistemų. Pastaruoju metu išskirta aštuntoji, vidaus organų  sensorinė
sistema-interocepcija, nuo kurios funkcionavimo didele dalimi priklauso mūsų savijauta, savireguliacija, nuotaika.
Pagrindinės sensorinės sistemos, turinčios didžiausią įtaką normaliai vaiko raidai,  yra lytėjimo, vestibulinė ir
proprioceptinė. Būtent šios trys sistemos pirmiausia padeda suprasti savo kūną: jo proporcijas, santykį vienos kūno
dalies su kita, kūno dalių judėjimą. Susiformuoja “kūno suvokimo žemėlapis”, dėka kurio sugebame tinkamai judėti,
atlikti veiklas, išmokstame sudėtingų įgūdžių.

  Visa jutiminė informacija, kurią gauname, yra integruojama centrinėje nervų sistemoje.  Būtent smegenyse mes
suvokiame ką matome, girdime, liečiame. Mes sugebame ne tik priimti iš jutimų ateinančią informaciją, bet ją analizuoti,
išrinkti svarbiausią, tinkamai ir adekvačiai į ją atsakyti. Šio proceso metu mūsų gaunami dirgikliai yra moduliuojami, t.y.
per stiprių dirgiklių poveikis sumažinamas, silpnų-padidinamas, išskiriami pagrindiniai stimulai, kurie tuo momentu
mums yra reikšmingi. Žmogus sėdėdamas net labai triukšmingoje aplinkoje, kur groja muzika, garsiai kalba žmonės, loja  
šunys gali pats dalyvauti pokalbyje su priešais sėdinčiu asmeniu. Smegenys filtruoja informaciją, nepriima mums
nereikšmingos ir fokusuojasi į svarbų mums pokalbį. Nuo sensorinių sistemų analizavimo ir  integracijos procesų
priklauso žmogaus savireguliacija, suvokimas, mąstymas, kalba, mokymasis, elgesys, netgi laimė. 
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Sensorinė  aplinka  

Jei tu man pasakysi – aš pamiršiu. 

Jei tu man parodysi – galbūt aš atsiminsiu. 

Jei tu mane įtrauksi į veiklas – aš suprasiu…



 1972 matais mokslininkė A. Jean Ayres sukūrė sensorinės integracijos teoriją, kuri labai greitai buvo pritaikyta vaikų
ugdyme ir reabilitacijoje. Dr. J. Ayres tyrė vaikus, kurie turėjo motorinių ir sensorinių problemų. Ji nustatė, kad sensorinė
integracija, t.y. visų impulsų, gaunamų per sensorines sistemas koordinacija,leidžia koreguoti, (sumažinti arpadidinti
gaunamų stimulų poveikį)ar kitais būdais kompensuoti sensorinės integracijos sutrikimus, kurie pasireiškia
pusiausvyros ir koordinacijos sutrikimais, judesių nerangumu, taktiliniu jautrumu, jutiminiu gynybiškumu, motorinio
planavimo sutrikimais  ir kt. problemomis. Šiandien žinome, kad naudojant sensorinės integracijos principus ypač
galime padėti vaikams ir suaugusiems, kurie turi sensorinės integracijos sutrikimų. 
                     Dalis žmonių (literatūros duomenimis iki 15%) turi sensorinės integracijos sutrikimų, kurių spektras 
 svyruoja nuo lengvų iki sunkių. Vienam žmogui stimulų ir aplinkos informacijos reikia daugiau, jis jos tiesiog siekia ir
ieško, kitas – gaunamą informaciją priima ribotai, stengiasi nuo jos atsiriboti. Sensorinės integracijos sutrikimai būdingi 
 sutrikusios raidos vaikams ir suaugusiems, bet gali pasitaikyti ir normaliai besivystantiems asmenims. Šie sutrikimai
dažnai nustatomi vaikams ir suaugusiems, turintiems autizmo spektro, intelekto, judesio, mokymosi, hiperaktyvumo  ir
kt. sutrikimus, segantiems psichikos ligomis. 

   Ar Jums kada nors kilo klausimai apie atrodo tokius paprastus dalykus, kaip žmonių elgesio įvairovė, skirtingus
gyvenimo būdus ir pan.? Kodėl mes esame tokie nepanašūs vienas į kitą ir skirtingai reaguojame į daugelį dalykų? Kodėl
mes didelę dalį veiklų atliekame vienu ar kitu būdu? Kaip vaikas išmoksta judėti, atlikti sudėtingas veiklas,  pvz.: užsirišti
batų raištelius, savarankiškai pavalgyti, rašyti? 
 Šių įgūdžių jiems padeda įgyti sensorinė-motorinė sistema. Jei ši sistema veikia tinkamai, net individualiai suvokdami
pasaulį vaikai sugeba gerai prie jo prisitaikyti. Tinkama šių jutimų sąveika leidžia žmogui gerai jaustis, mokytis, prisitaikyti
gyvenime. Sensorinė sistema  didele dalimi atsakinga už mūsų skirtingą pasaulio suvokimą ir priėmimą. Matome tą patį,
girdime tą patį, uodžiame ir ragaujame tą patį, bet vieniems žmonėms tai patinka, kitiems -ne. 
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Sensorinės integracijos terapija yra labai svarbi vaikams, turintiems raidos ir elgesio sutrikimus. Terapinės veiklos apima
vestibulinės, proprioceptinės, klausos, taktilinės sistemos stimuliavimą, kuris normalizuoja vaiko pojūčius. Pojūčių
moduliacija pasiekiama per žaidimą naudojant taktilinį  (gilus spaudimas, pasunkintos antklodės, svareliai, odos
braukimas šepečiais, glostymu, atliekant masažą), vestibulinį, proprioceptinį (naudojant balansines lentas, sūpynes,
batutus, tramplynus, kamuolius, „kūno kojinę“ ir kt.), klausos (lėta-greita muzika, ritmas), regos (spalvos, šviesos, šviesos
burbulų vamzdžių naudojimas ir kt.)  stimuliavimą. Šita  įranga leidžia vaikui suteikti daug ir įvairių pojūčių, juos
kombinuoti, reguliuoti jų intensyvumą. Aktyvi veikla suteikia ne tik malonumą, bet kartu gerina vaiko judesių
koordinaciją, tikslumą, greitį. 
 Vienas svarbių pagalbos veiksnių — aplinkos pritaikymas, siekiant sukurti vaikui optimalią sensorinę aplinką ir
palaipsnis sensorinių stimulų įvedimas, skatinant vaiką išmokti integruoti gaunamus pojūčius. Tokią pagalbą vaikas gali
gauti sensoriniame kambaryje. Sensoriniame kambaryje sukuriama terapinė aplinka, kurioje vaikas susidūręs su įvairiais
dirgikliais ir stimulais žaisdamas gali išmokti moduliuoti savo pojūčius, susitvarkyti su iššūkiais, prisitaikyti įvairiose
aplinkose,  nusiraminti ir atsipalaiduoti, patirti pasitikėjimo ir laimės jausmą. 

 Snoezelen sensorinis kambarys yra toji multisensorinė aplinka, skirta padėti asmeniui sukurti pasitikėjimo savimi
įgūdžius, sugebėjimą atsipalaiduoti, skatinti patirti pojūčių įvairovę. Tai aplinka, skirta jutimams stimuliuoti šviesa, garsu,
lytėjimu ir kvapu. Kartu asmuo patiria ir kitų svarbių pojūčių sistemų stimuliavimo poveikį, nes lavinama žmogaus
sensorinė-motorinė sistema. Šių pojūčių integracija- pagrindinis sensorinių kambarių tikslas, įtraukiant asmenį į
terapines veiklas. 
 Virtuali aplinka suteikia galimybę patirti įvairius stimulus įvairiose aplinkose. Užsidėję specialius akinius ir ausines vaikai
ir suaugusieji gali patirti ypatingus pojūčius, susijusius su 3D vaizdais, kurių metu vaikai gali patekti  į nematytas
stebuklingas šalis, pabuvoti  gamtos, povandeniniame, pasakų, pasaulyje.  Teigiamos emocijos, sukeliamos terapinio ir
žaidiminio proceso metu gerina pasitikėjimą savimi, mažina depresijos simptomus, leidžia patirtimalonumo jausmus. 
 Remiantis žmogaus pojūčių sistemų  ypatumais  sudaroma jo terapinė programa, kurios pagrindinis tikslas -pagerinti
centrinės nervų sistemos gaunamų impulsų organizavimą, moduliavimą, integraciją ir motorinį planavimą,  ir tuo pačiu
padėti asmeniui prisitaikyti įvairiose aplinkose, išmokti susikaupti ir savarankiškai atlikti sudėtingas veiklas.
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 Sensoriniame kambaryje keičiamos veiklos, pritaikomos pagal kiekvieno asmens amžių,  motyvaciją ir sutrikimus, nes
gaudamas reikalingą kiekį impulsų,  asmuo jaučiasi ramesnis, saugesnis, išvengia streso, tampa daugiau besidomintis,
sugebantis greičiau prisitaikyti prie įvairių aplinkos pasikeitimų. 
 Net jei ir neturite sensorinių problemų, bet  jaučiate nerimą, dažnai būnate blogos nuotaikos, jus dirgina atrodo tokie
paprasti dalykai- pasinaudokite sensoriniu kambariu. Jūs tikrai nusiraminsite, patirsite malonumą, o pasinaudojus
specialistų patarimais, pagerės nuotaika, padaugės šviesių dienų, atsiras ir laimės pojūtis.  

Straipsnio autorė:  
Laima Mikulėnaitė (gydytoja vaikų neurologė-socialinė pediatrė, Vilniaus universiteto lektorė).
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 Snoezelen yra multisensorinė aplinka, skirta skatinti pirminius lytėjimo, skonio, regos, garso, kvapo ir judėjimo pojūčius
be intelektinės veiklos poreikį. Per palankią aplinką yra kuriamas pasitikėjimo ir atsipalaidavimo pojūtis. 
Žodis "Snoezelen" nėra mokslinis pavadinimas. Jis kilęs iš dviejų olandų kalbos žodžių „snuffeln”- (apuostyti, ieškoti) ir
„doezelen“- (snausti, atsipalaiduoti). Iš pradžių Snoezelen multisensoriniai kambariai ir produktai neturėjo kito tikslo,
išskyrus suteikti malonumą, tačiau per pastaruosius 30 metų jų naudojimas buvo išplėstas ir šiuo metu jie skirti visų
amžiaus grupių ir gebėjimų asmenims. Pirmaujančių terapeutų ir institucijų visame pasaulyje atlikti išsamūs tyrimai
įrodė Snoezelen teigiamą poveikį asmenims su:

• Psichikos ligomis
 • Autizmu
 • ADHD (dėmesio deficitas)
 • Lėtiniais skausmais
 • Demencija
 • Įgytais smegenų sutrikimais (ABI)
 • Sutrikusiais motoriniais gebėjimais
 

Kas  yra  sensorinis  kambarys  ir  jo

elementai?

Žodis "Snoezelen" naudojamas apibūdinti multisensorinių priemonių rinkinį, iš kurių gali būti kuriamos įvairios
sensorinės aplinkos. Nors Snoezelen dažnai pripažįstama kaip kambarys, specialiai sukurtas siekiant skatinti visus
pojūčius, svarbu prisiminti, kad ši įranga gali būti pritaikyta kasdieniame gyvenime, ar naudojama kaip aplinkos dalis.
Kiekvienas gali patirti "Snoezelen" neatsižvelgiant į jų amžių, gebėjimus bei ankstesnį gydymą.
Snoezelen tikslas - įvairių pojūčių stimuliavimas, siekiant atsipalaiduoti ir nuraminti, ir tuo pačiu skatinti pacientus
atkreipti dėmesį į jų aplinką, siekti padidinti susijaudinimą, motyvuoti ir skatinti tyrinėjimą.
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Stimuliuoja pojūčius
Yra alternatyva vaistams ir izoliacijai
Padidina funkcionalumą, sąmoningumą ir dėmesį
Pagerina apetitą, atmintį, pažinimą ir kalbą
Sustiprina laimės jausmą
Ragina judėjimą, laikysenos pokyčius
Pagerina santykius
Mažina agresiją, prievartą, nerimą ir blaškymąsi

 Tyrimai parodė, kad Snoezelen:

 „Snoezelen“ - tai jutimo erdvė ar kambarys, dažniausiai baltas, užpildytas minkštaisiais ir vibruojančiais baldais,
specialiais projektoriais, sukuriančiais specialiuosius apšvietimo efektus ir spalvas, garso aparatūros su atpalaiduojančia
muzika, ir aromaterapijos įrangos su įvairiais kvapais. Šiuo metu "Snoezelen" sensoriniai kambariai yra daugelyje įstaigų,
pavyzdžiui, vaikų darželiuose, naujagimių skyriuose, ligoninėse, vaiko raidos centruose, slaugos ligoninėse, bendrojo
lavinimo mokyklose, slaugos ir globos įstaigose, taip pat ir specialiųjų poreikių mokyklose.

 Psichikos sveikatos padaliniai taip pat pradeda naudoti ir įvertinti multisensorinių kambarių naudą. Gydymas šių
kambarių pagalba yra įrašomas į gydymo planus, pabrėžiant saugą ir krizių baimę. Efektai ir veikla padeda išvengti
personalo įsikišimo į asmens savireguliavimo procesą. 
 Globos įstaigos ir pensionatai taip pat supranta, kad sensoriniai kambariai gali turėti teigiamą poveikį. Apsilankymas
Snoezelen kambaryje gali padėti sumažinti jaudulį ir nekantrumą, ypač tiems, kurie kenčia nuo demencijos ir
Alzhaimerio ligų, ir pagerinti jų gyvenimo kokybę. Įstaigos, kurios rūpinasi ir prižiūri vyresnio amžiaus žmones, kurie
natūraliai kenčia nuo normalaus senėjimo, taip pat su demencija arba Alzhaimerio liga, greičiausiai atras, kad įvesti
daugiau konstruktyvios jutiminės veiklos kasdieniame gyvenime taip pat yra naudinga, norint išlaikyti protą ir smegenis
aktyviais.
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 Jeigu nusprendėte rengti Snoezelen aplinką savo įstaigoje ar namuose, susisiekite su mumis. UAB „Slaugivita“ esame
pasiruošę suteikti jums pagalbą visuose lygiuose: pradedant idėja ir baigiant įrangos instaliavimu bei apmokymu ja
naudotis. Kad Jūs geriau įsivaizduotumėte, kaip atrodys Jūsų Snoezelen kambarys, mes pateiksime Jums individualų
Snoezelen kambario projektą.



Kambarys yra kontroliuojamas su Sensory Magic sistema, sukurti multisensorinę patirtį. Kurkite jaudinančias temas,
pritaikant prie naudotojo poreikių, minučių tikslumu. 
1. Tviskanti užuolaida – prie sienos tvirtinamas laikiklis, kuris leidžia judinti užuolaidą 180° kampu. Leidžia prie
užuolaidos prieiti naudotojui, kaip galima arčiau.  
2. Projektorius – vienas iš svarbiausių  multisensorinės aplinkos elementų. Net menki vaizdo, spalvų ar formų
pasikeitimai reikalauja susikaupimo, protinio darbo. Stebint judančius objektus naudotojas atsipalaiduoja . 
3. Muzikinė vandens lova– prisitaiko prie kiekvieno, šildo, panardina, slopina triukšmą, garsus, gal būt tai primena
negimusio kūdikio aplinką. Švelni vibracija pagal muzikos ritmus sklinda iš muzikos stiprintuvo. Juos jaučia ant lovos
gulintis per visą kūną, taipatliekama taktilinė stimuliacija.  
4. Sensorinis kampas su burbulų vamzdžiu – Jauki ir patogi vieta atsisėsti prei pat švelniai vibruojančio burbulų
vamzdžio. Taip pat gali būti kampe šviesos pluoštas, valdymo pultai, veidrodžiai, kurie sustiprina šviesos efektus.  
5. Kalbantis kubas – skirtas mokinti veiksmo ir pasekmės principą, spalvų atpažinimą, paveikslų atpažinimą, klausą,
motoriką bei koncentraciją. Taip pat paskatina fizinį judėjimą – siekti, griebti, mesti kubą taip ne tik žaidžiama su kubu,
bet ir su visu kambariu, kurį valdo kubas. 
6. Bevielis valdymo pultas – aštuonių spalvų valdymo pultas suteikia naudotojui pasirinkimo laisvę, pačiam valdyti visą
kambarį. Juo gali valdyti vaikai, suaugę, negalią turintys, įskaitant ir regos negalią.  
7. Sienų skydai – džiaukitės ir stebėkite kaip veikia sienų skydai pasyviai arba priėję spauaskite mygtukus, kalbėkite į
mikrofoną. Tai vizualinis stimulas, taip pat ir interaktyvus pultas, kuriuo naudotojas suvokia veiksmo ir pasekmės
principą, spalvų atpažinimą, koncentraciją.  Sienų skydus taip pat galite valdyti su bevieliu pultu, Sensory Magic sistema.
8. Burbulų vamzdžiai – juos mėgsta visi. Be burbulų vamzdžių nebus pilnai įrengtas sensorinis kambarys. Jie turi daug
funkcijų vizualinį, garso, lietimo per švelnų vibravimą pojūčius stimuliuojantys. Papildomam vizualiniam efektui galite į
vandenį įdėti dirbtines žuvytes ar kamuoliukus. 
9. Grindų ir sienų paminkštinimai – Paminkštintos grindys ir sienos leis naudotojui saugiai ir patogiai įsikurti,
nesijaudinant dėl aštrių kampų ar kietų paviršių. 
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UAB „Slaugivita“ pirmoji Lietuvoje ir Latvijoje pristatė Snoezelen ir multisensorinių aplinkų koncepciją ir nuo 2013 m. yra
įrengusi daugiau nei 200 sensorinių erdvių gydymo, slaugos, reabilitacijos ir ugdymo įstaigose, o taip pat siūlo plačiausią
multisensorinių kambarių, sensorinės integracijos, edukacijos, ergoterapijos, logoterapijos produktų asortimentą. 
Mūsų klientai: gydymo, slaugos, reabilitacijos, ugdymo įstaigos, specializuoti centrai, sanatorijos, savivaldybės, verslo ir
privatūs klientai. 

 Mes galime pasiūlyti sensorinių erdvių įrengimo sprendimus įvairių amžiaus grupių ir gebėjimų naudotojams,
atsižvelgiant į jūsų turimą biudžetą. UAB „Slaugivita“ projektų išskirtinumas - kad parenkama įrangą visų pirmą atliktų
terapinį poveikį, mūsų erdvės nėra skirtos tik pramogai ar estetiniam malonumui. Jos yra suprojektuojamos individualiai,
priklausomai nuo kliento veiklos pobūdžio, siekiamų tikslų, naudotojų bei su jais dirbančių specialistų poreikių. Todėl
mes glaudžiai bendradarbiaujame su vietiniais ir užsienio specialistais, giliname savo žinias, rengiame mokymus,
seminarus ir prezentacijas, dalyvaujame specialistams skirtuose renginiuose.

Kaip  mes  dirbame:
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ADHD (dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sutrikimas)- neurologinis sutrikimas, kurio pirmi požymiai pasireiškia vaikystėje ir pasižymi hiperaktyvumu,
užmaršumu, impulsyvumu, aplaidumu, išsiblaškymu. Vienas dažniausių ir sunkiausių vaikų bei paauglių sutrikimų, nustatomas 0,5–1,5 % vaikų.
ASD (autizmo spektro sutrikimas)- autizmas – smegenų vystymosi nukrypimas, kuris pasireiškia socialinių įgūdžių trūkumu arba pastebimu šių įgūdžių
vystymosi sulėtėjimu. Išskiriami trys simptomai: nuoseklus tam tikrų socialinių interesų trūkumas, komunikacijos stoka ir pasikartojančios griežtos tvarkos
veiksmų sekos. Šie požymiai gali pasitaikyti ir nesant autizmo, todėl jis diagnozuojamas tik turintiems akivaizdžius visus tris simptomus.[1] Autizmo sukeliami
raidos nukrypimai yra plataus spektro, todėl kiekvienam individui pasireiškia skirtingo sunkumo simptomais. Pavyzdžiui, vieni vaikai gali kalbėti normaliai, kiti
kalba sunkiai arba visiškai nekalba. Lengvesnės formos gali būti diagnozuojamos kaip Aspergerio sindromas.
ADS (aktyvumo ir dėmesio sutrikimas)- neurologinis sutrikimas, kurio pirmi požymiai pasireiškia vaikystėje ir pasižymi hiperaktyvumu, užmaršumu,
impulsyvumu, aplaidumu, išsiblaškymu. Vienas dažniausių ir sunkiausių vaikų bei paauglių sutrikimų[1], nustatomas 0,5–1,5 % vaikų.
BPD (suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai)- nuolatinis bereikalingas skubėjimas bei judėjimas, įkyrus ar neprognozuojamas
elgesys.Nedėmesingas – dėmesio išlaikymo sutrikimai. Mišrus tipas – dėmesio ir aktyvumo simptomai.
OKS – (obsesinis-kompulsinis sutrikimas)- asmenybės sutrikimas, pasireiškiantis perdėtu susitelkimu į tvarką ir perfekcionizmą. Šie žmonės jaučia
nuolatinį poreikį viską daryti „teisingai“, kas trukdo jų produktyvumui. Linkę labai gilintis į detales, taip nesugebėdami suvokti bendro vaizdo. Sau ir
aplinkiniams kelia neracionaliai aukštus standartus, linkę būti labai kritiškais, jei kas nors neatitinka tų standartų. Vengia darbo komandose, nes mano, jog
aplinkiniams trūksta kompetencijos ir atsakomybės. Vengia daryti sprendimus, nes labai bijo klaidų, retai kam aukoja savo laiką ar pinigus. Turi didelių
sunkumų reiškiant emocijas.
PD (panikos sutrikimas)- panikos sutrikimas (angl. panic disorder) pasireiškia staigiu, netikėtu ir didelio intensyvumo nerimo pojūčiu, dar vadinamu
panikos ataka. Ją lydi tokie fiziniai simptomai kaip dusulys, širdies permušimai, galvos svaigimas, alpimas, drebulys, prakaitavimas ir kt. Dažnai dėl šio
nemalonaus ir netikėto patyrimo viešose vietose kartu su panikos sutrikimu išsivysto ir agorafobija – atvirų, viešų erdvių baimė.
PTSD (potrauminio streso sutrikimas)- potrauminis streso sutrikimas (angl. posttraumatic stress disorder, PTSD) susijęs su psichologinio sukrėtimo
būsena po patirto traumuojančio įvykio. Pirmą kartą į šį reiškinį dėmesys atkreiptas amerikiečių veteranams grįžus iš karo Vietname, kai buvo pastebėtas
destruktyvus karo patirties poveikis karių savijautai, todėl 1980 m. Amerikos psichologų asociacija (APA) įtraukė šią diagnozę į psichinių sutrikimų klasifikaciją.
[10] Potrauminis streso sutrikimas sukeliamas išorinių stresorių – gamtinių (žemės drebėjimas, uraganas) ar žmogaus sukeltų (avarijos, sprogimai)
katastrofų. Dažniausiai sutrikimas pastebimas tarp užpuolimų, išprievartavimų, avarijų, gamtinių katastrofų aukų. Simptomai įtraukia košmarus ir nuolat
iškylančius prisiminimus apie traumuojantį įvykį, atsiribojimą, kaltės, pažeidžiamumo, pykčio, nerimo jausmą.
GAD (generalizuotas nerimo sutrikimas)- pasižymi chronišku nerimu ir dirglumu be jokios specifinės priežasties. Žmonės su šiuo sutrikimu linkę
nerimauti dėl įvairių kasdienių rūpesčių ar ateities, netoleruoti nežinomybės ir tikisi, kad pastovus galvojimas padės užkirsti kelią problemų atsiradimui.
Būdingas ir vadinamasis meta-nerimas – „nerimavimas dėl nerimavimo“. Sutrikimą lydi šie simptomai: drebėjimas, raumenų įsitempimas, viduriavimas,
prakaitavimas, galvos svaigimas ar skausmas, širdies permušimai, nuovargis, taip pat miego problemos, dirglumas, negebėjimas susikaupti
SIB (save žalojantis elgesys)- savęs žalojimas, taip pat žinomas kaip savęs sužalojimas, apibrėžiamas kaip tyčinis, tiesioginis sužalojimas kūno audiniai,
padaryta neketinant įsipareigoti savižudybė.Kiti terminai, tokie kaip pjaustymas ir savęs žalojimas buvo naudojami bet kokiam sau žalingam elgesiui,
neatsižvelgiant į ketinimą nusižudyti. Dažniausia savęs žalojimo forma yra aštraus daikto naudojimas odos pjovimui. Kitos formos apima elgesį, pavyzdžiui,
deginimą, įbrėžimą ar smūgį į kūno dalis. Senesni apibrėžimai apėmė elgesį, pvz., Trukdymą žaizdų gijimui, pernelyg didelį odos skynimą (dermatilomanija),
plaukų tempimas (trichotilomanija) ir nurijus toksiškas medžiagas ar daiktus kaip savęs žalojimą, pagal dabartinę terminologiją jie skiriasi nuo savęs žalojimo
termino.
SMD (sensorinės moduliacijos sutrikimai)- tai jutiminės informacijos transformavimas į elgseną, neatitinkančią gaunamos sensorinės informacijos
turinio ir intensyvumo. Sensorinės moduliacijos sutrikimas nustatomas, kai būdingi požymiai stebimi dažnai, jie intensyvūs ir trunka ilgai. Tai reiškia, jog
požymiai ar neįprasta elgsena pasireiškia keletą kartų per dieną, trunka keletą minučių ar ilgiau; būdingas konkrečių, tam tikrų sensorinių dirgiklių vengimas
ar intensyvios pastangos siekti tam tikrų stimulų.
SPI (sensorinė disfunkcija)- sensorinė disfunkcija (arba sensorinės integracijos proceso sutrikimai) – tai negebėjimas suvokti, priimti ir atsakyti į
informaciją, gaunamą sensorinėmis sistemomis. Sutrikusi sensorinė integracija pasireiškia neadekvačiomis reakcijomis į sensorinius dirgiklius ir keistu
elgesiu. Dėl sutrikusios sensorinės integracijos asmenų reakcijos į jutiminius dirgiklius gali būti sustiprėjusios (angl. hypersensitivity) arba susilpnėjusios
(angl. hyposensitivity) ir, palyginti su bendraamžiais, jie gali priimti daugiau ar mažiau stimulų.
BPD ( sensorinio apdorojimo sutrikimai)- yra sąlyga, kai daugiasensorinė integracija nėra tinkamai apdorojamas siekiant tinkamai reaguoti į aplinkos
reikalavimus. Sensorinio apdorojimo sutrikimas yra beveik visiems žmonėms, sergantiems autizmo spektro sutrikimai. Sensorinė integracija buvo apibrėžta
ergoterapeutas Anna Jean Ayres 1972 m. kaip „neurologinis procesas, organizuojantis pojūčius iš savo kūno ir aplinkos ir leidžiantis efektyviai naudoti kūną
aplinkoje“.Sensorinio apdorojimo sutrikimas apibūdinamas kaip šaltinis reikšmingas organizmo pojūčių organizavimo problemos, atsirandančios iš kūno ir
aplinkos, pasireiškia atlikimo sunkumais vienoje ar keliose pagrindinėse gyvenimo srityse: produktyvumas, laisvalaikis ir žaisti arba kasdienio gyvenimo
veikla.Šaltiniai diskutuoja, ar BPD yra nepriklausomas sutrikimas arba atspindi pastebėtus įvairių kitų, labiau nusistovėjusių sutrikimų simptomus.BPD nėra
įtrauktas į Diagnostikos ir statistikos vadovas iš Amerikos psichiatrų asociacija, ir Amerikos pediatrijos akademija rekomendavo pediatrai nenaudoti SPD kaip
savarankiško diagnozė.
Relaksacija- nepailsėjusiam asmeniui būdingi nerimo priepoliai, miego sutrikimai, bloga nuotaika, cukraus ar medikamentų naudojimas nuotaikai, savijautai
gerinti.
Demencijai- demencijos simptomai ir progresavimo greitis įvairiuose ligos potipiuose skiriasi. Dažniausiai nukenčia teritorijos atmintis, visuospatial funkcija
įtakos suvokimui ir orientacijai, kalba, dėmesį ir problemų sprendimas. Dauguma silpnaprotystės rūšių yra lėtos ir progresuojančios, o smegenų būklė
pablogėja, kol nėra akivaizdžių sutrikimo požymių. Tiems, kurie serga demencija, dažnai būna kitų sąlygų, kurių rūšys taip pat skiriasi skirtinguose demencijos
potipiuose. Aukštas kraujo spaudimasir diabetas yra dažni gretutiniai susirgimai ir gali būti trys ar daugiau susijusių gretutinių ligų.
Aklumas-  yra regėjimo sutrikimas, kai iš dalies arba visiškai sutrinka tikrovės regimasis suvokimas. Atitinkamai, jis gali būti dalinis arba absoliutus, kai akis
visiškai neskiria šviesos nuo tamsos. Aklumą gali lemti regėjimo aštrumo sutrikimas arba regėjimo lauko susiaurėjimas.
Kurtumas- klausos sistemos negalia, kuomet žmogus praranda gebėjimą girdėti.
Paralyžius- bendra sąvoka, apimanti daugybę neprogresuojančių smegenų veiklos disfunkcijų.Tai nuolatinis judesių ir padėties sutrikimas, atsirandantis dėl
smegenų dalies sutrikusio funkcionavimo arba nepakankamo smegenų išsivystimo.
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*Pagrindiniai  sensoriniai  sutrikimai:

*Šaltiniai: Margaritos Jurevičienės knyga " Vaikų turinčių sensorinės integracijos sutrikimų, ugdymo gairės" bei vikipedija.
**Informacija yra bendro ir rekomendacinio pobūdžio, todėl apie kiekvieno sutrikimo simptomus ar gydymą būtina pasitarti su gydytoju.
***Pateiktoje informacijose pateikti sutrikimai nėra visi sensoriniai sutrikimai, pateikti keli ir praktikoja dažniausiai sutinkami.

https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Generalizuotas_nerimo_sutrikimas&action=edit&redlink=1


Garsus žmogus                    Sutrikimas                                                     
Albertas Einšteinas                Autizmui                                                         
                                                                                                                                                                                                                              
Stephenas Hokingas              Motorikos sutrikimai, paralyžius                 
                                                                                                                          
                                                                                                                                            
                                                                                                                         
Frydrichas Nyčė                     Agresyvumas, psichiatrinės ligos                   
                                                                                                                         
Čerlesas Darvinas                  Nuovargis, nervinis išsekimas                         
                                                                                                                          
Thomas Edisonas                  Protinis atsilikimas, raidos sutrikimai            
                                                                                                                         
                                                                                                                         
Vincentas van Gogas            Psichiniai sutrikimai, šizofrenija, išsekimas    
                                                                                                                          
Liudvigas van Bethovenas   Kurtumas                                                          
                                                                                                                           
Izaokas Niutonas                  Autizmas, aspergeno sindromas, depresija   
                                                                                                                           
Andrė Bočelis                       Aklumas                                                             
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                          
Margaret Tečer                    Demencija                                                          
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Jiems  negalia  nesutrukdė  būti  garsiems  ir  visuomenės  gerbiamiems.

Nesutrukdys  ir  TAU!

 Garsios frazės
 "Žmogus pradeda gyventi tik tada, kai įveikia pats
save.“                                                                                     
"Mano patarimas neįgaliems žmonėms – susitelkite į
tuos dalykus, kurių gerą atlikimą neriboja jūsų
negalia. Jei esate neįgalūs fiziškai, bent nebūkite
neįgalūs dvasioje."
"Aš noriu - kartą visiems laikams, - daug ko nežinoti.
Išmintis nustato ir pažinimo ribas." 
"Išlieka ne stipriausios ir net ne protingiausios rūšys,
o tos , kurios geriausiai prisitaiko prie pokyčių."
"Mūsų didžiausia silpnybė - nepakankamas
užsispyrimas. Jei nori, kad pasisektų - visuomet
bandyk dar vieną kartą!"
"Eisiu savo paties keliu, nepaisydamas šiuolaikinės
mokyklos."
 "Aš nežinau kitų pranašumo požymių, išskyrus
gerumą."
"Mano galios yra įprastos. Tik jų panaudojimas man
atneša sėkmę."
"Matau viską ir nieko. Matau tai, ką noriu matyti.
Matau visą kambarį:stalą, lovas, spintelę, tačiau tai
matau, nes žinau, kad tai čia yra. Svarbiausi dalykai
akiai ėra matomi.“
„Kai man geriau, man beveik pa vyksta apsimesti
normaliu žmogumi. Kai blogiau, aš tarsi negaliu pati
savęs surasti... Nežinau, kas esu ir ko dar neteksiu."



Atrinkome  Jums  pagrindines  priemones  ir  sukomplektavome  į

sensorinius,  multijutiminius  kambarius.  Pasirinkite  lentelėje  pagal

poreikius  ir  sužinokite,  koks  kambarys  Jums  labiausiai  tiktų!
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Sensorinis kambarys suskirstytas zonomis: relaksacijai,
stimuliacijai bei edukacijai.
Šio kambario dėka vaikas galės saugiai sūpuotis hamake
ir stebėti lėtai besikeičiančias spalvas burbulų vamzdžio
pagrinde. Tylus zvimbimas ramis ir migdys.
Prireikus stimuliacijos, vaikas galės tyrinėti taktilinė skydą,
taip pažindamas tekstūras, temperatūras.
Edukacijai galima pasitelkti interaktyvią, mobilią
projekciją, kurio kompaktiškumo dėka, galėsite ją
pastatyti patogiausioje bei saugiausioje vietoje. Taip
vaikas galės išsikrauti fiziškai sprogdindamas balionus,
išmokti atpažinti emocijas.
Sensorinio kambario valdymo sistemo dėka kambario
valdytojas galės parinkti temas, tai vaiko nuotaiką gerinti
"perkėlus" jį į žaliausią kada matytą mišką ar į saulėtąjį
pajūrį.

Sensorinio kamabrio aprašymas:

Pažinti spalvas, emocijas, temperatūras bei tekstūras- viso to
taip reikia vaikams sergargantiems autizmo spektro
sutrikimu. Šis kambarys sudomis, įtrauks, stimuliuos ir leis
saugiai pasislėpti bei stebėti kintantį kambarį. Žaidimų dėka
vaikas pažins šalis, gyvūnus, išsikraus fiziškai bei emociškai.
Sensoriškai "iškrautas" vaikas bus ramus klasėje ir žinoma
grįžęs namo.

Pagrindiniai privalumai:

Kampinė platforma, 1 burbulų vamzdžiui- 1vnt.
Grindų paminkštinimas, kampinis- 1vnt.
Akrilinis veidrosi 80x185 cm- 2 vnt.
Šviečiantis pluošas 2mx200- 1vnt.
Burbulų vamzdžio laikiklis 20cm- 1vnt.
Burbulų vamzdis GIANT (komplektas)- 1vnt.
Šviečianti panelė "Gėlės"- 1vnt.
Veidrodis su kupolais- 1vnt.
Mobili, interkatyvi projekcija- 1vnt.
Taktilinis UV skydas- 1vnt.
UV lempa- 1vnt.
Vibruojantys klavišai- 3vnt.
Interaktyvus skydas "Fejerverkai"- 1vnt.
Šviečiantis kilimas- 1 vnt.
Spalvų valdymo pultas "Kubas"- 1 vnt.
Sensorinio kamb.valdymo sistema- 1vnt.
Supamas hamakas "Lapas" su stovu- 1vnt.
Projektorius "Žvaigždėtas dangus"- 1vnt.
CD grotuvas- 1vnt.
CD diskas- 2 vnt.
WIFI šviestuvas- 1vnt.
Veidrodinis kamuolys su varikliu- 1vnt.
Aromadifuzorius- 1vnt.
Sėdmaišis minkšta sala- 1 vnt.
Projektorius- 1vnt.
Mažo mineralingumo vanduo- 12 vnt.
Šviečianti užuolaida
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
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Einsteinas
M U L T J U T I M I N I S ,  E D U K A C I N I S  K A M B A R Y S

Tinkamumas pagal sutrikima:
ADHD , Paralyžius, ADS, OKS , SMD, PTSD,
SPI, ASD, BPD, Demencijai, Aklumas, PD*

*Pateiktas sąrašas yra rekomendacinio pobūdžios, prieš naudojant sensorines priemones būtina pasitarti su gydytoju ergoterapeutu.

Veidrodinis kamuolys su
varikliu

Šviečianti panelė "Gėlės"

Minkšta platforma
su burbulų

vamzdžiu ir grindų
paminkštinimu

LED
projektorius su

diskais

Veidrodis su 9 kupolais

Mobili, interaktyvi
projekcija

UV taktilinis abstrakčių
formų skydas

Vibruojantys klavišai

Interaktyvus skydas
"Fejerverkai"

Šviečiantis kilimas Spalvų valdymo 
pultas- kubas

Sensorinio kambario
valdymo sistema

Supamas hamakas-kėdė
"Lapas" 

Supamo hamako-kėdės
"Lapas" stovas

Durys

Šviečianti užuolaida

Projektorius
"Žvaigždėtas dangus"

CD grotuvas ir
aromadifuzorius

LED šviečianti juosta

WIFI šviestuvas

Projektuojamas vaizdas

Sėdmaišisi "Minkšta
sala"

>



Interaktyvi muzikos sistema "Optibeam"- 1 vnt.
Mobili sistema "Snoezelen"- 1vnt.
Šviečiantis stalas- 1 vnt.
Šviečiantis kilimas- 1vnt.
Sensorinio kambario valdymo sistema- 1 vnt.
Projektorius- 1vnt.
Sėdmaišis- 2vnt.
Aromadifuzorius- 1vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

Šis kambarys suteikia galimybę tam tikrus įrangos
elementus patogiai transportuoti iš vienos patalpos į kitą.
Sensorinis vežimėlis, kilimas ar šviečiantis stalas gali būti
naudojamas ne tiks sensoriniame kambaryje, tačiau
saugiau perkeltas ir į bendro naudojimo erdves.
Interaktyvi muzikos sistema leis džiaugtis muzikos
garsais, kurti muziką patiems, o svarbiausia, kad tą galės
daryti visų gebėjimų ar amžiaus grupių asmenys.
Ypač efektyvus šviečiantis kilimas, pagal temas keis
spalvas, ant jo itin saugu ir patogu pagultyti asmenis,
kurie turi motorikos sutrikimus. Kilimas suteiks taktilinę
stimuliaciją, veiks kaip spalvų atpažinimo ir pažinimo
priemonė.

Sensorinio kamabrio aprašymas:

Šis kompaktiškas sensorinis kambarys savo įrangos
mobilumo dėka, jums leis įrangą vežti į kitus kabinetus,
patalas ar tiesiog bendras poilsio erdves (kaip fojė).
Kambarys kupinas šviesų, muzikos elementų, kuriuos galima
interaktyviai naudoti švelniai ir nesudėtingai pajudinus vos
vieną ar kitą kūno vietą. Taktilinis elementas leis tyrinėti ir
stebėti kilime įaustas gijas. O sensorinio kambario valdymo
sistemas suteiks progą pabūvoti aristokratiškoje Anglijoje, ar
stebėti linguojančias tulpių galvas Olandijoje.

Pagrindiniai privalumai:
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Hokingas
S E N S O R I N I S ,  T A K T I L I N I S ,  P O J Ū Č I Ų  K A M B A R Y S

Tinkamumas pagal sutrikima:
 

Paralyžius, BPD, PD, OKS, SIB, SPI, ASD, Demencijai
, ASD, PD*

*Pateiktas sąrašas yra rekomendacinio pobūdžios, prieš naudojant sensorines priemones būtina pasitarti su gydytoju ergoterapeutu.

Interaktyvi muzikos
projekcija "Optibeam",8

Sensorinio kambario
valdymo sistemo projektorius

Langas

Radiatorius

Projektuojamas vaizdas

Šviečiantis kilimasŠviečiantis stalas

Interaktyvus begalybės
skydas

Radiatorius



Šviečiantis baseinas- 1vnt.
Šviečiantis kilimas- 1vnt.
CD grotuvas- 1vnt.
CD diskas- 1vnt.
Aromadifuzorius- 1vnt.
Interaktyvios grindys- 1vnt.
Muzikinė, vandens lovas- 1vnt.
Interaktyvus skydas "Hip-hop"- 1vnt.
Taktilinis takelis "Gatvė"- 1vnt.
Interaktyvus skydas "Begalybė"- 1vnt.
Kampinė platforma burbulų vamzdžiui- 1vnt.
Šviečiantis pluoštas 2mx150- 1vnt.
Laikiklis burbulų vamzdžiui 20cm- 1vnt
Mažo mineralingumo vanduo- 12 vnt.
Akrilinis veidrodis 80x185 cm- 2vnt.
Burbulų vamzdis "Giant" (komplektas)- 1vnt.
Taktilinis skydas- 1vnt.
Sensorinio kambario valdymo sistema- 1vnt
Projektorius- 1 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

Multifunkcinis kambarys, turintis ryškius šviesos
elementus, kontrastingų spalvų sprendimus.
Zonos, kuriose galima atsipalaiduoti, ar stimuliuoti
kambario naudotojus, taip netrukdant vienas kitam.
Sensorinio kambario valdymo sistemos pagalba galima
sukurti norimas temas, ;eisti kambario naudotojui
pasijusti prie jūros, sėdint pievoje ar nukeliauti į
spalvingąją Japoniją ir pasivaikščioti po sodus.
Valdymo sistemos pagalba, kambaryje dirbantis
specialistas galės netukdant kambario vartotojo keisti
temas, musiką, valdyti spalvas, taip sukurdamas dar
jaukesnę, priimtinesnę atmosferą.
Kambarys ypač tinkamas atsipalaidavimui,
hiperaktyviems vaikams, vaikams su autizmu, kuriuos itin
sunku sudominti, silpnaregiams ar akliesiems.

Sensorinio kamabrio aprašymas:

Kambarys kupinas potyriu, stimulų ir žinoma spalvų. Šio
kambario sprendimų dėka jus galėsite nukreipti neigiamas
mintis nuo stresą keliančių minčių. Interaktyvi projekcija leis
"brandyti" po balas, o sensorinio kambario rudens tema, leis
pasijusti rudeninių lapų apsuptyje, kurie lyg austas persiškas
kilimas nukels jus į slapčiausias svajas. Dar daugiau
atsipalaidavimo? Tad šviečiantis baseinas, su skaidriais
kamuoliukais būtent tai ko ir reikia. Žaiskite, ar tiesiog
ilsėkitės kamuoliukų baseine, apsupti šiltų spalvų ar jūros
mėlio.

Pagrindiniai privalumai:

+370 41 522439        
+370 61608456
info@slaugivita.com       

14. slaugivitauab
slaugivita
UAB SLAUGIVITAwww.slaugivita.com

Nyce
N Y Č Ė

.>

Tinkamumas pagal sutrikima:
 

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

*Pateiktas sąrašas yra rekomendacinio pobūdžios, prieš naudojant sensorines priemones būtina pasitarti su gydytoju ergoterapeutu.

Šviečiantis ir
vibruojantis

baseinas

Muzikinė vandens
lova

Interaktyvus
"Hip-hop"

skydas

Interaktyvus
begalybės

skydas

Taktilinis takelis
"Gatvė"

Interaktyvios
grindys

Šviečiantis
 kilimas

Taktilinis
skydas

Projektuojamas
vaizdas

Projektorius

Sensorinio
kambario

valdymo sistema
Interaktyvios

grindys
Elektros
skydinė

Minkšta platforma,
veidrožiai, burbulų
vamzdis, pluoštas ir

valdiklis

Durys

Cd grotuvas ir
aromadifuzorius



Sėdmaišis- 2vnt.
Interaktyvus skydas "Begalybė"- 1vnt.
Burbulų vamzdis "MAXI" 2m.- 1vnt.
Burbulų vamzdžio laikiklis 15cm. -1 vnt.
Kampinė platforma 1 vamzdžiui- 1 vnt.
Akrilinis veidrodis 80x185cm.- 1vnt.
Šviečiantis pluoštas 2mx150- 1vnt.
LED projektorius- 1vnt.
Muzikinė, vandens lova- 1 vnt.
CD grotuvas- 1vnt.
CD diskas- 2vnt.
Taktilinis skydas- 1vnt.
Senorinio kambario valdymo sistema, mobili- 1vnt.
Šviečiantis stalas- 1vnt.
Aromadifuzorius- 1vnt.
Burbuliukų gaminimo mašina- 1 vnt.
Burbuliukų skystis- 3 vnt.
UV lempa- 1 vnt.
Mažo mineralingumo vanduo- 9 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

Ypač atsižvelgta į relaksacijos pusę, kambarys kupinas
raminančiai veikiančių elementų, tokių kaip muzikinė
vandens lova, burbulų vamzdis, sėdmaišiai.
Burbulų vamzdis lėtai keičiantis spalvomis, suteiks
pozityvias mintis, užplūs ramybė.
Interaktyvus begalybės skydas, leis nugrimzti į dar
nematytus tolius, leis susikoncentruoti.
LED projektoriaus besikeičiantys vaizdai sudomins,
atpalaiduos ir užburs.

Sensorinio kamabrio aprašymas:

Šio kambario dėka jus pajusite maksimalią relaksaciją,
atsipalaiduosite ir pagerinsite nuotaiką ir bendrą savijautą.
Sprendimas neapkrauti kambario dideliu kiekiu elementų
leis susifokusuoti į relaksacijai skirtas zonas. Muzikinė
vandens lova suteikia ypač stiprią proriorecepcinę
stimuliaciją, muzigos garsai sukuria gilų muzikos
persipinusios su vibracija pojūtį.  Esant poreikiui, galima
tiesiog laisvu kritimu  įkristi į lovą, apsikloti pasunkinta
anklode ir po kelių minučių jus užplūs ramybės pojūtis.

Pagrindiniai privalumai:

+370 41 522439        
+370 61608456
info@slaugivita.com       
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Begalybės skydas 
Minkšta platforma su veidrodžiais

ir burbulų vamzdžiais

Muzikinė vandens lova

Muzikinis centras
LED projektorius su

diskais
Abtračių formų 
taktilinis skydas

Šviečiantis pluoštas su
bevieliu spalvų valdymo

pultu 

Sėdmaišis Šviečiantis stalas 

Darvinas
S N O E Z E L E N  M U L T I S E N S O R I N I S  K A M B A R Y S

Tinkamumas pagal sutrikima:
 

Paralyžius, ADS , BPD, PD, OKS, BPD, *

*Pateiktas sąrašas yra rekomendacinio pobūdžios, prieš naudojant sensorines priemones būtina pasitarti su gydytoju ergoterapeutu.



Minkšta platforma
su burbulų
vamzdžiu ir
veidrodžiais

Sensorinio
kambario valdymo

sistema

Šviesos pluoštas ir
spalvų valdymo

pultas

Projektorius
"Žvaigždėtas

dangus"

Sienų
paminkštinimai

Projektuojamas
vaizdas

Šviečiantis kilimas Muzikinė vandens
lova

CD grotuvas

Sensorinio kambario valdymo sistema- 1vnt.
Aromaterapijos skydas- 1vnt.
Projektorius- 1vnt.
Muzikinė, vandens lova- 1vnt.
Šviečiantis kilimas- 1vnt.
CD grotuvas- 1vnt.
CD diskas- 2vnt.
Projektorius "Žvaigždėtas dangus"- 1vnt.
Sienų paminkštinimai - 2vnt.
Spalvų valdymo  pultas- 1 vnt.
Burbulų vamzdis "Giant" (komplektas)- 1vnt.
Burbulų vamzdžio laikiklis 20cm- 1vnt.
Platforma kampinė- 1 vnt.
Šviečiantis pluoštas 2mx200- 1 vnt.
Mažo mineralingumo vanduo- 12 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

Kambaryje sujungtas aromaterapijos skydas, kurio
rinkinyje yra pridėti skirtingi kvapai, nuo vaisių iki
kasdienoje sutinkamų kvapų.
Sensorinio valdymo sistema gali sujungti vaizdus ir
kvapus bei garsus, todėl patirsite stiprią stimuliaciją.
Prireikus poilsio ir norint relaksacijos, galima prigulti ant
muzikinės vandens lovos, vos vos pašildytas vanduos,
lovos čiužinyje leis atpalaiduoti ne tik mintis, tačiau ir
kūno raumenis.
Žvaigždėto dangaus projektorius leis stėbėti lėtai
besisukančias žvaigždes.

Sensorinio kamabrio aprašymas:

Sensorinis kambarys telpantis net ir mažose erdvėse, tačiau
norint maksimalaus efekto. Šis kambarys išpildys ir poilsio ar
nusiraminimo poreikį, tačiau gali pasitarnauti ir kaip
pažinimo, stimuliacijos kambarys. Sensorinio valdymo
sistema bei šalia komplektuojamas aromateripinis skydas,
leis "surišti" kvapus ir vaizdus. Ar pamenate kaip kvepia
saulės nugairintos Ispanijos apelsinai? O tik ką iškepti
Prancuzijos krosanai, mažoje Paryžiaus kavinukėje? O
Itališkas espreso skubančio praeivio rankose? Visa tai galima
būten šiame kambaryje ir taip tikroviškai.

Pagrindiniai privalumai:

Projektorius

+370 41 522439        
+370 61608456
info@slaugivita.com       
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16.

Aromaterapijos
skydas

Edisonas
S N O E Z E L E N  N U S I R A M I N I M O ,  R E L A K S A C I J O S  K A M B A R Y S

Tinkamumas pagal sutrikima:
 

ADHD, Paralyžius, SMD, GAD, SPI, Relaksacija,
ASD, Aklumas*

*Pateiktas sąrašas yra rekomendacinio pobūdžios, prieš naudojant sensorines priemones būtina pasitarti su gydytoju ergoterapeutu.



Grindų paminkštinimai- 1 vnt.
Sienų paminkštinimai- 2 vnt.
Tiesinė platforma 1 vamzdžiui- 1 vnt.
Burbulų vamzdis "Giant" (komplektas)- 1vnt.
Burbulų vamzdžio laikiklis 20 cm.- 1 vnt.
Šviečiantis pluoštas 2mx200- 1 vnt.
Spalvų valdymo pultas- 1 vnt.
Sėdmaišis- 1 vnt.
CD grotuvas- 1vnt.
CD diskas- 1vnt.
LED projektorius- 1vnt.
Aromadifuzorius- 1vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

Numatytos patogios vietos sėdėti, sėdmaišis puikiausiai
pasitarnaus noris atsipalaiduoti ir pailsėti.
Šviečiantis pluoštas suteiks tekančio vandens vaizdinius
ar spragsinčios ugnies.
Muzikos garsai leis dar papraščiau atsipalaiduoti.
Taip pat, LED projektoriaus pagalba galima stebėti
besikeičiančius vaizdus, ar skysčio sukuriamas,
besiliejančias formas disko pagrinde.

Sensorinio kamabrio aprašymas:

Mini sensorinis kambarys, kuris nereikalauja didelių
investicijų, tačiau pilnai atlieka pagrindines sensorinio
kambario funkcijas. Burbulų vamzdis pilnai apsaugotas
paminkštintomis dalimis, dėl saugumo, o spalvų valdymo
pulto pagalba galėsite kontroliuoti spalvas ir pasirinkti jums
labiausiai tinkančia pagal nuotaiką ar pojūčius.

Pagrindiniai privalumai:

+370 41 522439        
+370 61608456
info@slaugivita.com       
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Van Gogas
S E N S O R I N I S  R E L A K S A C I J O S  K A M B A R Y S

Tinkamumas pagal sutrikima:
 

ADS, BPD, PD, OKS, SIB, *

*Pateiktas sąrašas yra rekomendacinio pobūdžios, prieš naudojant sensorines priemones būtina pasitarti su gydytoju ergoterapeutu.

LED projektorius

Burbulų vamzdis

Sėdmaišisi

Šviečiantis pluoštasSpalvų valdymo pultas
Grindų paminkštinimas

CD grotuvas

Sienų paminkštinimai



Interaktyvus
skydas LED juosta

Interaktyvi muzikos sistema "Optibeam"- 1vnt.
LED projektorius- 1vnt.
CD grotuvas- 1vnt.
CD diskas- 3vnt.
Kampinis, muzikinis sėdmaišisi- 1vnt.
Optinis tunelis- 1vnt.
Taktilinis bokštas- 1vnt.
Labai didelė pagalvė- 1vnt.
Šviečiantis kilimas- 1vnt.
Interaktyvus skydas "Begalybė"- 1vnt.
Interaktyvus skydas "Megapod"- 1vnt.
Interaktyvus skydas "Hip-hop"- 1vnt.
Spalvų valdymo pultas- 1vnt.
Taktilis takelis "Gatvė"- 1vnt.
Grindų paminkštinimas-1vnt.
Sienų paminkštinimas- 2vnt.
Platforma 2 vamzdžiams- 1vnt.
Burbulų vamzdis "Giant" (komplektas)- 1vnt.
Burbulų vamzdis "Maxi 2m" (komplektas"- 1vnt.
Burbulų vamzdžio laikiklis 20 cm.- 1vnt.
Burbulų vamzdžio laikiklis 15 cm.- 1vnt.
Mažo mineralingumo vanduo- 21 vnt.
Akrilinis veidrodis 120x185 cm- 1 vnt.
LED juosta- 2vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

Spalvų ir garsų sinergija, kuri dera asmenims su silpnu
regėjimu ar klausai, nes sprendimai papildo vienas kitą.
Įranga skleidžia tiek ryškias spalvas, tiek garsus.
Numatyti sprendimai fiziniai, aktyviai veiklai, kaip spalvų
atpažinimas per judesį, pasitelkus interaktyvų skyda Hip
Hop.
Kaip gi sensorinis kambarys be burbulų vamzdžio?  Čia jų
net du, o akrilinio veidrodžio pagalba, galėsite matyti
bent 6.
Optinis tunelis leis pasislėpti ir tyrinėti šviečiančias gijas
pasislėpus. Ypač tinkamas vaikams su autizmo spektro
sutrikimu.

Sensorinio kamabrio aprašymas:

Daug šviesų, ryškių garsų ir begalės spalvų variacijų. Šis
kambarys pilnas veiksmo- tą suteikia interaktyvūs skydai.
Atpažinti spalvas šokinėjant ant takelio, spalvinant mandalas
ar grojant bugnais. O ką jau kalbėti apie interaktyvią muzikos
sistemą, kuri leis žaisti krentančia šviesas lyg pro lietaus
debesis besiskverbiančiuose saulės spinduliuose. Viskas
"pagardinta" pjūčiais liečias taktilinį kilimą ar koloną.

Pagrindiniai privalumai:

+370 41 522439        
+370 61608456
info@slaugivita.com       
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Optinis
tunelis

Vibruojantis
sėdmaišisi

su CD
grotuvu

Interaktyvi
muzikos
sistema

LED
projektorius

Taktilinis
bokštas

Labai didelė
pagalvė

Šviečiantis
kilimas

Minkšta platforma,
veidrožiai ir

burbulų vamzdžiai
Interaktyvus

skydas
Interaktyvus

skydas

Grindų/sienų
paminkštinimai

Spalvų
valdymo
pultas

Taktilinis
takelis

Van Bethovenas
S E N S O R I N I S  K A M B A R Y S  Š V I E S O S  I R  G A R S O  T E R A P I J A I

Tinkamumas pagal sutrikima:
 

PD, OKS, PTSD, SPI, Relaksacija, ASD*

*Pateiktas sąrašas yra rekomendacinio pobūdžios, prieš naudojant sensorines priemones būtina pasitarti su gydytoju ergoterapeutu.



Šviečiantis kilimas- 1vnt.
CD grotuvas- 1vnt.
CD diskas- 3vnt.
Aromadifuzorius- 1vnt.
Tiesinė platforma 2 vamzdžiams- 1vnt.
Burbulų vamzdis "Giant" (komplektas)- 1vnt.
Burbulų vamzdis "Maxi 2 m." (komplektas)- 1vnt.
Sienų paminkštinimai- 2vnt.
Grindų paminkštinimai- 1vnt.
Akrilinis veidrodis 120x185- 1vnt.
Šviečiantis pluoštas 150x2m- 1vnt.
Sėdmaišisi "Minkšta sala"- 1vnt.
Mažo mineralingumo vanduo- 21vnt.
WIFI šviestuvas- 1vnt
Veidrodinis kamuolys su varikliu- 1vnt.
LED projektorius- 1vnt.
Spalvų valdymo pultas- 1 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

Numatyta patogi vieta prisėsti keliems asmenis, ar
prigulti vienam.
Burbulų vamzdžiai su akriliniais veidrodžiai, kurie sukurs
net dvigubai daugiau šviesų ir pojūčių.
Šviečiantis kilimas, kurio spalvos keisis kartu su visa
sistema bei suteiks taktilinę stimuliaciją.
Veidrodinis kamuolys, kuris po kambarį paskleis mažus
žiburėlius, kuriuos norės liesti, gaudyti ir žaisti.

Sensorinio kamabrio aprašymas:

Da vienas sensorinis kambarys, kuris tinka mažoms erdvėms,
ar mažesnius biudžetus turintiems kambario norėtojams.
Net du burbulų vamzdžiai jums leis prisiminti labiausiai
žmogų traukiančias stichijas: vanduo ir ugnis.  Šviesos
stimuliuos, skatins vaizduotę, vandens čiurlenimas
nuraminsir atpalaiduos. Didelis ir minkštas sėdmaišisi atstos
net lovą, ten galėsite patogiai įsitaisti ir stebėti
projektuojamas žvaigždes ant lubų. Ar neprimena šiltos
vakaro nakties, kaip prigulus ant kutenančios žolės
galėdavote stebėti valandų valandas žvaigšdes?

Pagrindiniai privalumai:

+370 41 522439        
+370 61608456
info@slaugivita.com       
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Niutonas
M U L T I S E N S O R I N I S ,  T A K T I L I N I S  J U T I M I N I S  K A M B A R Y S

Tinkamumas pagal sutrikima:
 

AHDH, Paralyžius, ADS, OSK, SMD, PTSD, SPI, ASD,
BPD, Demencija, Aklumas, PD.*

*Pateiktas sąrašas yra rekomendacinio pobūdžios, prieš naudojant sensorines priemones būtina pasitarti su gydytoju ergoterapeutu.

LED projektorius ir
WIFI šviestuvas

Veidrodinis kamuolys
su varikliu

Akrilinis veidrodis, du
burbukų vamzdžiai su

laikikliais

Sėdmaišisi "Minkšta
sala"

Šviečiantis pluoštasGrindų
paminkštinimasŠviečiantis kilimas

Aromadifuzorius

Cd grotuvas

Sienų paminkštinimai



Begalybės
interaktyvus

skydas
Šviečiantis
stalas IP65

Projektorius
"Žvaigždėtas

dangus"

Mobili sensorinio kambario valdymo sistema - 1 vnt.
Projektorius "Sensory magic" sistemai- 1 vnt.
Interaktyvi projekcija "Flex"- 1 vnt.
Interaktyvus skydas "Begalybė"- 1 vnt.
Interaktyvus skydas, spalvų gaudyklė "Combo"- 1 vnt.
Šviečiantis,vibruojantis  kamuoliukų baseinas- 1 vnt.
Šviečiantis stalas, IP65 klasės, keičiantis spalvas- 1 vnt.
Burbulų vamzdis "Giant" (komplektas- 1 vnt.
Burbulų vamzdis "Maxi" 2m. (komplektas)- 1 vnt.
Abstrakčių formų taktilinis skydas- 1 vnt.
Akriliniai veidrodžiai- 2 vnt.
Tiesinė platforma, 2 vamzdžiams- 1 vnt.
Šviečiantis kilimas "Paukščių takas"- 1 vnt.
Projektorisu "Žvaigždėtas dangus"- 1 vnt.
LED projektorius su 8 diskais- 1 vnt.
Muzikinė vandens lovas- 1 vnt.
Muzikinis komplektas- 1 vnt.
Mažo mineralingumo vanduo- 21 vnt.
Spalvų valdymo pultas- 1 vnt.
Šviečiantis pluoštas 2x200- 1 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

Boceli
K O N T R A S T I N G Ų  S P A L V Ų  K U P I N A S  K A M B A R Y S

Multifunkcinis kambarys, turintis ryškius šviesos
elementus, kontrastingų spalvų sprendimus.
Zonos, kuriose galima atsipalaiduoti, ar stimuliuoti
kambario naudotojus, taip netrukdant vienas kitam.
Sensorinio kambario valdymo sistemos pagalba galima
sukurti norimas temas, ;eisti kambario naudotojui
pasijusti prie jūros, sėdint pievoje ar nukeliauti į
spalvingąją Japoniją ir pasivaikščioti po sodus.
Valdymo sistemos pagalba, kambaryje dirbantis
specialistas galės netukdant kambario vartotojo keisti
temas, musiką, valdyti spalvas, taip sukurdamas dar
jaukesnę, priimtinesnę atmosferą.
Kambarys ypač tinkamas atsipalaidavimui,
hiperaktyviems vaikams, vaikams su autizmu, kuriuos itin
sunku sudominti, silpnaregiams ar akliesiems.

Sensorinio kamabrio aprašymas:

Ar kada girdėjote frazę "Kas nematoma akimis, jaučiama
širdimi", šis kambarys kupinas pojūčių per garsą, lytėjimą,
vibraciją bei spalvų kontrastus. Itin ryškios, kontrastingos
spalvos bus matomos silpnariagiams, vibracija juntama dėka
baseino bei muzikinės vandens lovos padės pasinerti į dar
nematytų pojūčių bangą, kupiną muzikos garsų ir
džiaugsmo.

Pagrindiniai privalumai:

Tinkamumas pagal sutrikima:
 

Paralyžius, BPD, PD, OKS, PTSD, SPI, *

+370 41 522439        
+370 61608456
info@slaugivita.com       
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Abstrakčių
formų skydas

Projektorius
"Sensory magic"

sistemai

Šviečiantis
baseinas,

vibruojantis
Projektuojamas

vaizdas

Mobili sensorinio
kambario valdymo

sistema "Sensory magic" 

Interaktyvi projekcija,
mobili, reguliuojamo

aukščio

Burbulų vamzdžiai,
akriliniai veidrodžiai,

platforma

LED projektorius

Muzikinis
centras

Projektuojamas
vaizdas

Projektuojamas
vaizdas

Spalvų gaudyklė-
skydas "Combo"

Šviečiantis kilimas
"Paukščių takas

Muzikinė vandens
lova

*Pateiktas sąrašas yra rekomendacinio pobūdžios, prieš naudojant sensorines priemones būtina pasitarti su gydytoju ergoterapeutu.

>



Masažinis fotelis "Rojus"
Burbulų vamzdis "Giant" (komplektas)- 1vnt.
Kampinė platforma 1 vamzdžiui- 1vnt.
Burbulų vamzdžio laikiklis 20cm. - 1vnt.
Akrilinis veidrodis 80x185 cm.- 2vnt.
Muzikos komplektas- 1vnt.
Grindų paminkštinimas- 1 vnt.
LED projektorius- 1vnt.
Aromadifuzorius- 1vnt.
Spalvų valdymo pultas- 1vnt.
Šviečiantis pluoštas 2mx150- 1vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

Ypač tinkamas asmenims su demencija, nes kambaryje
nėra per daug stimulų, kurie gali asmenis išgasdint.
Kambaryje yra sprendimas patogiam sėdėjimui ar
gulėjimui, priklausomai nuo kambario naudotojo norų,
galima patogiai reguliuoti atlošo poziciją.
Šviečiančio pluošto gijas galima uždėti ant kelių, tai
sukuriant pasunkintos anklodės efektą.
Muzikos ir kvapų terapija leis dar geriau atsipalaiduoti.
Kambarys ypač tinkamas atsipalaidavimui po streso,
sunkios dienos ar nuovargio.

Sensorinio kamabrio aprašymas:

Kambarys tinkamiausias giliausiam atsipalaidavimui,
raumenų masažui ir poilsiui. Masažinis fotelis stipriai
masažuos pečius, atpalaiduodamas visą kūna, ir švelniai
voleliais stimuliuos kojų raumenis. Galėsite stebėsi
burbuliuojančia vandens koloną, o spalvas valdymo pulto
pagalba pasirinkti pagal savo nuotaiką. Aromadifuzoriaus
pagalba kambarį galima bus pripildyti žydinčių levandų
kvapų su prinokusių apelsinų prieskoniu.

Pagrindiniai privalumai:
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Šviečiantis
pluoštas

Tecer
R E L A K S A C I N I S  K A M B A R Y S

Tinkamumas pagal sutrikima:
 

AHDH, PHD, PLK*

*Pateiktas sąrašas yra rekomendacinio pobūdžios, prieš naudojant sensorines priemones būtina pasitarti su gydytoju ergoterapeutu.

LED projektorius

Minkšta platforma
su burbulų
vamzdžiu ir
akriliniais

veidrodžiais

Masažinis fotelis

Spalvų valdymo
pultas

Grindų
paminkštinimas

CD grotuvas

Aromadifuzorius

>
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VITA-1
B A S E I N A S

VITA-2
V O N I A

LED projektorius skirtas laukui- 1 vnt.
Sensorinio kambario valdymo sistema- 1 vnt.
Projektorius- 1 vnt.
Instrukcijos.

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

Didelis supamas fotelis- 1 vnt.
4-ių dalių LED panelė- 1 vnt.
LED juosta- 1 vnt.
Aromadifuzorius- 1 vnt.
CD grotuvas- 1 vnt.
CD diskas- 2 vnt.
Instrukcijos.

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

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

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

LED projektorius skirtas laukui- 1 vnt.
Begalybės skydas- 1 vnt.
Sėdmaišis- 2 vnt.
Burbulų vamzdis "Giant" (komplektas)- 1vnt.
Kampinė platforma 1 vamzdžiuui- 1 vnt.
Burbulų vamzdžio laikiklis 20 cm.- 1 vnt.
Mažo mineralingumo vanduo- 12 vnt.
Taktilinis skydas- 1 vnt.
Akrilinis veidrodis- 2vnt.
Šviečiantis pluoštas 1mx150vnt.- 1vnt.
Spalvų valdymo pultas- 1vnt.
Šviečiantis kilimas- 1 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

WIFI šviestumas- 1 vnt.
Veidrodinis kamuolys su varikliu- 1 vnt.
Minkštas ksilofonas- 1 vnt.
Interaktyvi projekcija Mini, mobili- 1 vnt.
Šviečiantis baseinas- 1 vnt.
Taktilinis, šviečiantis skydas- 1 vnt. 
Šviestuvas- 2 vnt.
Sensorinio kambario valdymo sistema- 1 vnt.
Projektorius - 1 vnt.
Šviečiantis kilimas- 1 vnt.
Paminkštintas čiužinukas- 2 vnt.
Laipteliai baseinui 72 cm- 1 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
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VITA-5
S E N S O R I N I S  M I N K Š T A S

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

Burbulų vamzdis "Giant" (komplektas)- 1 vnt.
Kampinė platforma 1 vamzdžiui- 1 vnt.
Burbulų vamzdžio laikiklis 20 cm. - 1 vnt.
Mažo mineralingumo vanduo- 12 vnt.
Akrilinis veidrodis 80x185 cm - 1vnt.
Projektorius "Žvaigždėtas dangus- 1 vnt.
Sienų paminkštinimai spec. išmatavimų- 10 kv2 (galima
pasirinkti pagal kambarį)
Grindų paminkštinimai - 10 kv2 (galima pasirinkti pagal
kambarį)
Spalvų valdymo kubas- 1 vnt.
Spalvų gaudyklė "Combo"- 1 vnt.
Šviečiantis pluoštas 2mx200- 1 vnt.
Šviestuvas- 1 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

Supamas fotelis- 1 vnt.
Projektorius "Žvaigždėtas dangus" - 1 vnt.
Interaktyvus skydas "Begalybė"- 1 vnt.
Šviečiantis baseinas- 1 vnt.
Baseino laipteliai 72 cm.- 1 vnt.
Akrilinis veiudrodis 120x125- 2 vnt 
Sensorinio kambario valdymo sistema- 1 vnt.
Projektorius- 1 vnt.
Spalvų valdymo pultas- 1 vnt.
Čiužinukas- 3 vnt.
Kampinė platforma 1 vamzdžiui- 1 vnt.
Burbulų vamzdis "Giant" (komplektas)- 1 vnt.
Burbulų vamzdžio laikiklis 20 cm.- 1 vnt.
Mažo mineralingumo vanduo- 12 vnt.
Akrilinis veidrodis 80x185 cm- 1 vnt.
Hamakų, supynių laikiklis- 1 vnt.
Supynė "Lizdas"- 1 vnt.
Instrukcijos.

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

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

G Y V A S I S I  K A M B A R Y SBurbulų vamzdis "Giant" (komplektas)- 1 vnt.
Kampinė platforma 1 vamzdžiui- 1 vnt.
Akrilinis veidrodis 80x185 cm- 1 vnt.
UV lempa- 1 vnt.
UV taktilinis skydas- 1 vnt.
UV šviesos pluoštas- 1 vnt.
Sėdmaišisi- 2 vnt.
Interaktyvus skydas "Begalybė"- 1 vnt.
Spalvų valdymo pultas- 1 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

Gyvojo kambario didelė siena- 1 vnt.
gyvojo kambario maža siena- 2 vnt.
Gyvojo kambario didelės grindys- 1 vnt.
Burbulų vamzdis "Giant" (komplektas)- 1 vnt.
Tiesinė platforma 1 vamzdžiui- 1 vnt.
gyvojo kambario apšvietimo sistema- 1 vnt.
Gyvojo kambario kvapų sistema- 1 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
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VITA-9
S E N S O R I N Ė S  I N T E G R A C I J O S

VITA-10
M U L T I S E N S O R I N I S

Kamuoliukų baseinas- 1 vnt
Baseino laipteliai- 1 vnt.
Čiužinukas- 3 vnt.
Lipimo į kalną sienelė- 1 vnt.
LED projektorius- 1 vnt.
 Minkštų formų rinkinys- 1 vnt.
Supynių ir hamakų laikiklis- 1 vnt.
Universali supynė kabinama viename taške- 1 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

Minkštas ksilofonas- 1 vnt.
Taktilinis skydas- 1 vnt.
Interaktyvus skydas "Begalybė"- 1 vnt.
LED projektorius- 1 vnt.
Muzikinis skydas- 1 vnt.
Kampinė platforma 1 vamzdžiui- 1 vnt.
Šviečiantis pluoštas 2mx200- 1 vnt.
Burbulų vamzdis "Giant" (komplektas)- 1 vnt.
Burbulų vamzdžio laikiklis 20 cm.- 1 vnt.
Akrilinis veidrodis 80x185-  2 vnt.
Supynės, hamako laikiklis- 1 vnt.
Supynė "Lizdas"- 1 vnt.
Sėdmaišisi- 1 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

Taktilinis takelis "Gatvė"- 1 vnt.
LED projektorius- 1 vnt.
Veidrodinis kamuolus su varikliu- 1 vnt.
Sėdmaišisi- 1 vnt.
Interaktyvus skydas "Showtime"- 1 vnt.
WIFI žibintas- 1 vnt.
Tiesinė platforma 1 vamzdžiui- 1 vnt.
Akrilinis veidrodis 80x185 cm- 1 vnt.
Laikiklis burbulų vamzdžiui 20 cm.- 1 vnt.
Burbulų vamzdis "Giant" (komplektas)- 1 vnt.
Šviečiantis pluoštas 2mx200- 1 vnt.
Mažo mineralingumo vanduo- 12 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

VITA-11
M U L T I S E N S O R I N I S

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

Interaktyvus skydas "Fejerverkai"- 1 vnt.
UV LED juosta- 2 vnt.
UV lempa- 2 vnt. 
Pakabinamas UV fontanas- 1 vnt.
UV kilimėlis- 1 vnt.
UV taktilinis skydas- 1 vnt.
UV šviečianti užuolaida- 1 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
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VITA-13
N U S I R A M I N I M O

VITA-14
R E L A K S A C I J O S

Vibruojantis fotelis- 1 vnt.
Minkštas ksilofonas- 1 vnt.
Čiužinukas- 1 vnt.
Spalvų valdymo pultas- 1 vnt.
Šviestuvas- 1 vnt.
Šviečiantis pluoštas 2mx200- 1 vnt.
Interaktyvus skydas "Fejerverkai"- 1 vnt.
Sensorinio kambario valdymo sistema- 1 vnt.
Projektorius- 1 vnt.
WIFI šviestuvas- 1 vnt.
Veidrodinis kamuolus su varikliu- 1 vnt.
LED vamzdis- 1 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

Sėdmaišis-sofa- 1 vnt.
Kampinė platforma 1 vamzdžiui- 1 vnt.
Grindų paminkštinimas- 1 vnt.
Čiužinukas- 1 vnt.
Interaktyvus skydas "Begalybė"- 1 vnt. 
LED projektorius- 1 vnt.
Spalvų valdymo pultas- 1 vnt.
Burbulų vamzdis "Giant" (komplektas)- 1 vnt.
Vamzdžio laikiklis 20cm.- 1 vnt.
Projektorius "Žvaigždėtas dangus"- 1 vnt.
Šviestuvas- 1 vnt.
Akrilinis veidrodis 80x185 cm- 1 vnt.
Mažo mineralingumo vanduo- 12 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

VITA-15
M U L T I S E N S O R I N I S

VITA-16
N U S I R A M I N I M O

Minkštas ksilofonas- 1 vnt.
Spalvų valdymo pultas- 1 vnt.
Šviečiantis pluoštas 2mx200- 1 vnt.
Interaktyvus skydas "Begalybė"- 1 vnt.
Sensorinio kambario valdymo sistema- 1 vnt.
Projektorius- 1 vnt.
WIFI šviestuvas- 1 vnt.
Veidrodinis kamuolus su varikliu- 1 vnt.
Minkštas sensorinis kampas- 1 vnt.
Interaktyvi projekcija mini, mobili- 1 vnt.
Akrilinis veidrodis su 9 kupolais- 1 vnt.
Kamuoliukų baseinas- 1 vnt.
Projektorius "Žvaigždėtas dangus"- 1 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

Spalvų valdymo pultas- 1 vnt.
Šviečiantis pluoštas 2mx200- 1 vnt.
Minkštas sensorinis kampas- 1 vnt.
Sėdmaišisi- 2 vnt.
Šviečiantis kilimas- 1 vnt.
Šviestuvas- 1 vnt.
CD grotuvas- 1 vnt.
CD diskas- 2 vnt.
Sienų paminkštinimai- 2 vnt.
Aromadifuzorius- 1 vnt.
Kvapų rinkinys- 1 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
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VITA-17
M U L T I S E N S O R I N I S ,  S T I M U L I U O J A N T I S

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

Burbulų vamzdis "Giant" (komplektas)- 1 vnt.
Kampinė platforma 1 vamzdžiui- 1 vnt.
Laikiklis vamzdžiui 20 vm- 1 vnt.
Mažo mineralingumo vanduo- 12 vnt.
Pluoštas 2mx200- 1 vnt.
Akrilinis veidrodis- 1 vnt.
Grindų paminkštinimas- 1 vnt. (standartizuotas)
Muzikinis skydas- 1 vnt.
Interaktyvus skydas "Begalybė"- 1 vnt.
Minkštas ksilofonas- 1 vnt.
Sukamas skydas "Gėlė"- 1 vnt.
Sukamas skydas "Vandens ratas"- 1 vnt.
Veidrodžių pentagonas- 1 vnt.
Spalvų valdymo kubas- 1 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

Interaktyvus skydas "Begalybė"- 1 vnt.
Burbulų skydas "Bonanza"- 1 vnt.
Sedmaišisi "Minkšta sala"- 1 vnt.
Pasunkintas pledas M- 1 vnt.
Projektorius "Žvaigždėtas dangus"- 1 vnt.
CD grotuvas- 1 vnt.
CD diskas- 3 vnt.
Sienų paminkštinimai- 10kv2 (priklausomai nuo
kambario išmatavimų)
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

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

VITA-20
T E M I N I S

Emocijų pagalvėlės- 1 vnt.
95 cm kamuolys- 1 vnt.
Spalvų valdymo pultas- 1 vnt.
Burbulų vamzdis "Giant" (komplektas)- 1 vnt.
Kampinė platforma 1 vamzdžiui- 1 vnt.
Akrilinis veidrodis 80x185 cm- 2 vnt.
Laikiklis burbulų vamzdžiui 20 cm. - 1vnt.
Mažo mineralingumo vanduo- 12 vnt.
Šviestuvas
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
 

Interaktyvus skydas "Begalybė"- 1 vnt.
Šviestuvas- 2 vnt.
Interaktyvi projekcija "Flex", mobili- 1 vnt.
UV taktilinis skydas- 1 vnt.
UV lempa- 1 vnt.
UV kilimėlis- 1 vnt.
Instrukcijos

Pagrindinių priemonių/įrangos sąrašas:
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Burbulų vamzdžiai ir priedai:
 

- Skirti multisensorinės pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui. Kolonos burbuliuojančio vandens užtikrina vaizdinę,
lytėjimo ir garsinę stimuliacija. Žibintai vamzdžio pagrinde keičia spalvas ir atrodo ypač efektingai tamsioje aplinkoje.
Viduje įdėti spalvoti kamuoliukai, kurie kyla ir leidžiasi. Prie vamzdžių saugu prisiglausti, vamzdžiai vibruoja ir skleidžia
švelnų zvimbiantį garsą.  
- Gali būti naudojami pasyviai arba interaktyviai veiklai naudojant prijungtus ar belaidžius jungiklius (pultus). 
- Pagaminti iš stipraus akrilo. Atsparūs smūgiams. Sudėtyje nėra latekso.
- Vamzdžio užpildymas vandeniu vykdomas per viršų, išleidimas per apačią. Siūloma naudoti specialią vandens keitimo
pompą.
- Naudoja žemą įtampą naudojančias LED lemputes, todėl yra saugus ir naudoja mažai energijos.
- Burbulai lėtai keičia spalvas. 8 skirtingos spalvos. Kamuoliukai skirtingų spalvų.

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

Burbulų vamzdžio laikikliai;
Kamuoliukai;
Žuvytės;
Dezinfekcinis skystis

Aukštis 

Galimi šie priedai:

Šviečiantys pluoštai ir priedai:
 

- Užtikrina vaizdinę ir lytėjimo stimuliaciją, pritraukia dėmesį. Puikiai tinka asmenims su regos sutrikimais.
- Spalvota šviesa šviečia per visą šių ilgalaikio vartojimo pluoštų ilgį.
- Prijungiami prie kompaktiško ir nekaistančio šviesos šaltinio, juos saugu laikyti, glostyti, vyniotis aplink save ir ant jų
gulėti. 
- Montuojant juos ant sienų ir lubų galima sukurti pluoštų kaskadas, užuolaidas ir debesis.
- Pagaminti iš polimero, be ftalatų ir latekso, pluoštai yra saugūs ir ilgaamžiai.
- Nuolatiniu pluoštų spalvų pasikeitimu galima mėgautis pasyviai arba interaktyviai, naudojant Wi Fi valdymo pultus.
- Būtina naudoti kartu su šviesos šaltiniu

100 cm
200 cm
300 cm

100;
150;
200.

Lenktos šukos

Galimi ilgiai:

Gyslelių kiekis:

Galimi priedai:
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Šviečiančios užuolaidos:
 

- Užuolaida sudaryta iš šviečiančių gyslelių, skirta tvirtinti prie įėjimo, prie sienos. Užuolaida keičia spalvas.
- Gyslelės pagamintos iš lengvos, lanksčios, ilgaamžės ir saugios medžiagos.
- Nuolatiniu pluoštų spalvų pasikeitimu galima mėgautis pasyviai arba interaktyviai, naudojant Wi Fi valdymo pultus.
- Užuolaidos gyslelių negalima stipriai traukti.
- Užuolaidos ilgis 2 m, užuolaidos plotis 1 m, sudaryta iš 66 gyslelių.
- Naudojama kartu su šviesos šaltiniu, jungiamu į tinklą.
- Pluoštą galima valyti su dezinfekcinėmis medžiagomis.

Sensory magic valdymo sistema:
 

- Užtikrina vaizdinę ir lytėjimo stimuliaciją, pritraukia dėmesį. Puikiai tinka asmenims su regos sutrikimais.
- Spalvota šviesa šviečia per visą šių ilgalaikio vartojimo pluoštų ilgį.
- Prijungiami prie kompaktiško ir nekaistančio šviesos šaltinio, juos saugu laikyti, glostyti, vyniotis aplink save ir ant jų
gulėti. 
- Montuojant juos ant sienų ir lubų galima sukurti pluoštų kaskadas, užuolaidas ir debesis.
- Pagaminti iš polimero, be ftalatų ir latekso, pluoštai yra saugūs ir ilgaamžiai.
- Nuolatiniu pluoštų spalvų pasikeitimu galima mėgautis pasyviai arba interaktyviai, naudojant Wi Fi valdymo pultus.
- Būtina naudoti kartu su šviesos šaltiniu

100 cm
Pagal individualų
užsakymą.

Galimi ilgiai:

Stacionarus;
Mobilus.

Projektorius

Galimi modeliai:

Galimi priedai:
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Spalvų valdymo pultai:
 

- Skirtas naudoti interaktyviai veiklai, valdyti Snoezelen aplinką.
- Naudojamas su daugeliu multisensorinės įrangos vienetu: burbulų vamzdžiais, šviečiančiais pluoštais, skydais, kilimais
ir pan.
- Bevielis, su WiFi bangomis, su laikmačiu.
- Pakraunamas, su įkraunama baterija.
- Programuojamas, yra USB jungtis, 9 jungtys papildomiems jungtukams prijungti.

Veiklos skydai:
 

- Skirtas sukurti sensorinei aplinkai, naudojamas vaizdinei, garsinei ir lytėjimo stimuliacijai. Su LED lemputėmis. Gali būti
naudojamas 3-imis skirtingais rėžimais: pasyviu, interaktyviu ar muzikiniu, pasirenknat individualiai.
- Turi daugiau nei 825 unikalių ir lengvai parenkamų kombinacijų. Galima rinktis iš 8 formų, 11 spalvų, 5 garso ir 3
greičių. Su apskritimais,"krentančiomis žvaigždėmis", kometomis ir trikampiais.
- Galima pasirinkti ne tik įvairias kombinacijas bet ir muziką ir garso efektus, taip sustiprinami pojūčiai.
- Taip užsiėmimų metu naudojant sienos skydą skatinamas iniciatyvumas, vizualus stebėjimas, koordinavimas rankomis
ir akimis bei priežasties ir pasekmės poveikis ir sąveika.
- Pagamintas iš lengvos, tvirtos ir saugios medžiagos. Jungiamas į elektros tinklą. Tvirtinamas prie sienos.

Bevielis valdiklis
su 8 mygtukais;
Didelis kubas;
Mažas kubas.

Galimi modeliai:

Hip hop skydas;
Combo skydas;
Begalybės skydas;
Showtime skydas;
Fejerverkai;
Aromaterapijos
skydas;
Dvigubas burbulų
skydas Bonanza.

Galimi modeliai:
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Akriliniai veidrodžiai:
 

- Naudojamas kartu su burbulų vamzdžiais. Dedamas už burbulų vamzdžio. Veidrodis sudaro iliuziją, kad yra keli
burbulų vamzdžiai. 
- Pagamintos iš akrilo, saugios medžiagos
- Montuojamos ant medžių drožlių plokštės, kad išliktų standžios.

Aromadifuzeriai:
 

- Aromaterapijos difuzorius su garsais, skirtas sukurti atpalaiduojančią atmosferą.
- Septyni garsai: širdies plakimas, vandenynas, fontanas, vasaros naktis, baltas triukšmas, paukščio daina, pavasario
lietus.
- Su garso reguliatoriumi.
-Efektyviai, natūraliai ir tyliai skleidžia eterinių aliejų aromatą.

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

Kvapų karoliukai;
Eteriniai aliejai;
Aromadifuzoriaus kasetė

Galimi modeliai:

Galimi priedai:



Projektoriai:
 

- Projektorius skirtas perduoti lėtai judančius vaizdus ant sienos ar lubų. Plaukiojančios žuvys, sniego scenos, gamtos
peizažai, pajūris ir daug daugiau temų prisiminimams atgaivinti, lavinimui, taip pat abstrakčių modelių, kuriems reikia
mažai koncentracijos, jie skirti poilsiui.
- Projektorių galima statyti, kabinti ant sienos ar lubų.

Taktiliniai sienų skydai:
 

- Lytėjimo plokštė ergoterapijai ir motorikos lavinimui su įvairiausiomis tekstūromis.
- Vizualinę ir audio stimuliaciją užtikrinantis sukamas skydas.

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

Kvapų karoliukai;
Eteriniai aliejai;
Aromadifuzoriaus kasetė

Galimi modeliai:

Galimi priedai:

+370 41 522439        
+370 61608456
info@slaugivita.com       

31. slaugivitauab
slaugivita
UAB SLAUGIVITAwww.slaugivita.com

Abstraktūs vaizdai,
projektorius;
LED100
projektorius su 3
arba 8 diskais;
Projektorius
"Kosmoso vaizdai";
Projektorius
"Žvaigždučių
šviesa";
Projektorius Aura
su skysčių disku

Galimi modeliai:

Taktilinis
abstrakčių formų
skydas;
Sukamas skydas
"Vandens ratas";
Sukamas skydas
"Gėlė";
Muzikinis
abstraktus skydas;
 

Galimi modeliai:



Minkšti baldai, platformos ir paminkštinimai:
 

Grindų ir sienų paminkštinimai – Paminkštintos grindys ir sienos leis naudotojui saugiai ir patogiai įsikurti, nesijaudinant
dėl aštrių kampų ar kietų paviršių.
Sėdmaišiai- sėdmaišis, skirtas atsipalaidavimui, patogiam sėdėjimui ar gulėjimui.
Masažinis fotelis- minkštas, patogus fotelis su masažo funkcija, pašildymu ir laikmačiu. Nugaros atrama atsilenkia, kojų
dalis pasikėlia. Skirtas patogiam sėdėjimui ir atsipalaidavimui.

Taktiliniai sienų skydai:
 

 Skirta naudoti Snoezelen aplinkoje atsipalaidavimui, jutimo stimuliavimui, psichoterapijai.
- Komplektacija: vandens čiužinys, šildantis pagrindas, medinis pagrindas su kolonėlėmis, vandens pripildymo rinkinys,
17 m žarna, vandens kondicionierius, instrukcija.
- Lovos pagrindas medinis, su įmontuotomis garso kolonėlėmis.
- Lova sujungiama su CD grotuvu. Yra galimybė prijungti mikrofoną.

Pasunkintos antklodės- - Pasunkinta antklodė skirta tiems, kurie sunkiai atsipalaiduoja, sunkiai užmiega, jaučia nerimą
dėl streso ar neurologinių sutrikimų. 
- Puiki kaip taktilinė priemonė giliai kompresijai per svorį ir spaudimą.
- Pasunkinta antklodė tinka žmonėms su autizmo spektro sutrikimais, dėmesio sutrikimais, neurologiniais sutrikimais,
jaučiantiems nerimą, turintiems sensorinio apdorojimo sutrikimų, miego sutrikimų, demencija. 
- Unikalios, patentuotos konstrukcijos, galvanizuotos grandinės įsiūtos į antklodę, todėl antklodė priglunda ir apgaubia
kaip stiprus apkabinimas. Spaudimas ir svoris leidžia jausti geriau kūną, kas savo ruožtu atpalaiduoja, taip pat pagerėja
kvėpavimas ir savijauta.
- Abi antklodės pusės minkštos, nesijaučia grandinių. 
- Pasirinkite jums tinkamiausią antklodės svorį, atsižvelgiant į tai, kad antklodė neturi viršyti 20-25% kūno svorio. 
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Sėdmaišiai;
Sienų
paminkštinimai;
Grindų
paminkštinimai;
Burbulų vamzdžio
platformos;
Sofos- sėdmaišiai;
Masažiniai foteliai.

Galimi produktai:

CD grotuvas;
CD muzikos diskai;
Vandens
pašildytuvas;
Pasunkintos
anklodės

Galimi produktai:
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 K L A I P Ė D O S  M I E S T O  G L O B O S
N A M U O S A I

V Š Į  " M O T E R S  I R  V A I K O
K L I N I K A "

 K L A I P Ė D O S  S U T R I K U S I O
V Y S T Y M O S I  K Ū D I K I Ų  N A M A I

 V I L N I A U S  L O P Š E L I S -
D A R Ž E L I S  " P I L A I T U K A S "

 L I E T U V O S  J Ū R Ų  M U Z I E J U S  K L A I P Ė D O S  M I E S T O
V I S U O M E N Ė S  S V E I K A T O S

B I U R A S

Sprendimai,  kurie  atsipirko!
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Mumis  pasitiki!

Klaipėdos miesto globos namų, direktoriaus pavaduotojos Aldonos Gudeliauskienės atsiliepimas: "Įrengtame
sensoriniame kambaryje vyksta grupėmis arba individualus užsiėmimai pagal poreikį. Užsiėmimuose sensorinėje
kambaryje dalyvauja po 3 gyventojus, trukmė 30-35 min, kursas nuo 5 iki 10 seansų. Atkreipėme dėmesį į individualus
gyventojo poreikius, sveikatos būklę, charakterio ypatumus ir pageidavimus. Gyventojai noriai dalyvauja užsiėmimuose,
laukia sekančio seanso. Įsigyta įranga naudojama pilnai, kad paskaičiuoti ar atsipirko atsakyti negalime, nes nėra svertų
kaip tai pamatuoti. Neigiamo sensorinio kambario įtakos nepastebėjome. Džiaugiasi ne tik gyventojai bet ir personalas,
kad tokią įranga turime."

Lopšelio-darželio „Pilaitukas“, direktorės Rasitos Gylienės atsiliepimas:" Su įmone UAB „Slaugivita“ bendradarbiaujame
nuo 2017 m. Kartu įrengėme sensorinį pojūčių kambarį. Kambarys įrengtas moderniai, pritaikytas patogiam naudojimui.
Įranga yra inovatyvi ir kokybiška. Rekomenduojame UAB „Slaugvita“ kaip puikų parnerį, kuris patars ir padės įgyvendinti
planus.

Vilniaus Centro poliklinikos ergoterepeutas p. Jonas Laurinavičiaus atsiliepimas: "Esame labai patenkinti Jūsų produktais
ir teikiamomis paslaugomis. Sensorinė produkcija aukštos kokybės. Malonus aptarnavimas ir bendradarbiavimas. Prekių
pristatymo terminai galėtų būti trumpesni. Sėkmės Jums."

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“.


