FYLGISKJAL MEÐ MYNDUM OG TEXTA FYRIR
SKYNÖRVUNARRÝMI:

Snoezel

Það er ekki mikið til af fræðigreinum sem lýsa áhrifum skynörvunar (Snoezel)
né heldur rannsóknir sem gerðar hafa verið. Fram að þessu eru það mest
reynslusögur meðal þeirra sem nýta sér tækni skynörvunar sem hafa lýst
jákvæðum áhrifum og mælt með því en einnig hefur Heilbrigðisráðuneyti
Danmerkur mælt með notkun þess (Sundhedsstyrelsen).
Aktiv Sport er fyrirtæki í Danmörku sem hefur sett upp meira en 200
skynörvunarrými í Danmörku og Öldrunarheimili Akureyrar hefur verslað við
og fengið leiðbeiningar frá varðandi uppsetningu á rýminu sem staðsett er á
Lerkihlíð á Öldrunarheimili Akureyrar.

Skjávarpi
Skjávarpanum

fylgja

mismunandi

landslags-

myndir sem hafa almennt róandi áhrif.
Hægt er að velja ákveðið þema í snoezelherberginu. Ef skógarmyndinni er varpað upp
velur maður græna litinn í vatnssúlunni og stillir
fíberþræðina á grænan lit. Ef valin er sjávarmyndin
velur maður bláan lit, bæði fyrir vatnssúluna og
fíberþræðina. Það er upplagt að nýta það sem til
er í náttúrunni og koma með hluti sem tengjast
myndunum sem varpað er upp t.d. laufblöð, mosa
og annað úr skóginum og steina og skeljar frá
ströndinni. Það veitir ánægju og virkjar bæði
snertiskyn, lyktar og sjónskyn. Á skjávarpanum
er hraðastillir og það virkar best ef myndirnar
hreyfast hægt þ.e. á lægsta snúning.
Skjávarpann er ekki hægt að tengja við internet,
táknið á skjávarpanum þýðir að skjávarpann er
hægt

að

tengja

fjarstýringuna.

við

þráðlausu

snoezel

Vatnsbólusúla
Vatnsbólusúla getur bæði haft róandi og örvandi
áhrif og fer það eftir stillingu tækisins. Á sökkli
súlunnar eru tveir snúningstakkar sem breyta
stærð og hraða vatnsbólanna, fremri takkinn stýrir
litlu vatnsbólunum og sá aftari þeim stóru.
Litbrigði eru valin með rofa, ef hann er stilltur á 1
flæða litirnir en hægt er að festa ákveðinn lit með
því að stilla á 0.
Litlar vatnsbólur eru alla jafna meira róandi og
eru nánast hljóðlausar og þá er valinn einn litur
í súlunni, til dæmis hefur blái liturinn róandi
áhrif. Sé þörf á örvandi áhrifum er lokað fyrir litlu
vatnsbólurnar og kveikt á stóru vatnsbólunum.
Hægt er að nota vatnssúluna til að hafa áhrif á
sjón – heyrnar og snertiskyn, mörgum finnst gott
að snerta vatnssúluna því titringur frá henni getur
haft róandi áhrif. (Prufaðu að halda fyrir eyrun og
finndu muninn á stóru og litlu vatnsbólunum).

Fíberþræðir
Horn sem mynduð eru með fíberþráðum hafa gefist vel og hafa róandi áhrif. Um þá gildir í
stórum dráttum það sama og á við um vatnssúluna.
Gagnlegt getur verið að sameina áhrif fíberþráðanna með kúlustólnum „sæla“ og staðsetja
hann þá á bak við þræðina. Með fjarstýringunni má stilla á einn lit sem hefur róandi áhrif en
einnig má setja á stillingu þannig að litirnir breytast og þannig nýta hæfileika fíberþráðanna til
örvunar. Einnig er hægt að stjórna hversu hratt litirnir skiptast og þannig stjórna hvort óskað
er eftir örvandi eða róandi áhrifum.
Sumum finnst gott að sitja á bak við fíberþræðina og vera í sínum litla afmarkaða heimi og
öðrum finnst betra að vera fyrir framan þræðina og horfa og snerta þá utanfrá.

Stóllinn Sæli veitir friðsæld og ró
Protac SenSit stóllinn er þróaður út frá kenningum um skynúrvinnslu og er
hannaður til að falla vel að líkamanum og veitir þannig öryggiskennd og örvar
líkamsvitund. Hreyfanleiki kúlanna veitir stöðugan þrýsting á vöðva og liðamót.
Seta og bak stólsins eru fylltar plastkúlum, einnig áfastir vængir sem leggjast
yfir líkamann.
Mikilvægt að muna að skilja aldrei einstakling án eftirlits í stólnum. Huga þarf
sérstaklega að einstaklingum sem eiga við öndunarerfiðleika að stríða við
notkun á „hliðar- og háls-vængjum“. Þeir sem eru með þrýstingssár mega ekki
nota stólinn. Nauðsynlegt er að skapa öruggt og afslappað andrúmsloft þegar
einstaklingum er boðið að setjast í stólinn.

Kjöltupúði
Kjöltupúðinn er hannaður fyrir einstaklinga
sem upplifa líkamlegt eða andlegt eirðarleysi
eða óróleika. Hann er fylltur kúlum sem, með
þyngd sinni og jöfnum þrýstingi, örvar snertiog liðskyn, veitir ró og eykur líkamsvitund.
Notkun: Einstaklingurinn kemur sér fyrir
í góðum stól, leggið púðann í kjöltu
hans. Tímalengd fer eftir úthaldi og líðan
einstaklingsins. Mikilvægt

er

viðkomandi ALDREI eftir einan.

að

skilja

InMu - Skynörvandi púði með tónlist
Inmu púðinn breytir hreyfingu í tónlist, gleður og róar. Púðinn sameinar tónlist,
snertingu og hreyfingu á ljúfan, gagnvirkan máta og örvar um leið mörg
skynfæri. Með púðann í fanginu fær einstaklingurinn líka tækifæri til að skoða,
strjúka og róa eirðarlausar hendur.
Notkun: Púðinn fer í gang um leið og tengið er tekið úr. Leggið púðann í fang
einstaklingsins og gefið honum tækifæri til að staðsetja púðann sjálfur með
tilliti til vellíðanar. Hafa þarf í huga að þó einstaklingurinn sé orðinn rólegur
veitir púðinn honum áfram ró og öryggi og er því mikilvægt að gefa þann tíma
sem viðkomandi þarfnast. Púðinn kemur ekki í staðinn fyrir nærveru, heldur er
viðbót við gæðastund.

Ilmolíur
Meðferð með ilmolíum á sér mörg þúsund

Í notkun á ilmolíum þarf að hafa í huga

ára gamla sögu og voru þær notaðar í

að þetta er hrein og kraftmikil vara og eru

lækningaskyni af Grikkjum og Rómverjum. einungis notaðir örfáir dropar í hvert sinn.
Ilmolíur geta haft áhrif á geð og heilsu. Þær Einnig þarf að muna að einstaklingar eru
eru unnar úr blómum, trjám og öðrum jurtum. mismunandi og þola misvel lykt, því er
Blómasafinn eða barkarsafinn er þéttur þar til

mikilvægt að prufa sig áfram.

eins konar kjarni eða „essence“ situr eftir og
ilmur jurtarinnar nýtur sín til fulls. Hver olía Handanudd veitir ró og slökun, styrkir tengsl
hefur sinn sérstaka ilm sem hefur ákveðna

og veitir öryggi. Hægt er að veita handanudd

verkan. Þannig verka sumar róandi og slakandi með olíum með eða án ilms. Mikilvægt er að
meðan aðrar fríska og örva.
Notkun: Hreinum ilmolíum má t.d. blanda í vatn
og setja í úðabrúsa og sprauta um herbergið
eða setja í sérstaka ilmolíulampa, ca. 3-5 dropa.

Smáhlutir
Í skynörvunarrýminu er að finna ýmsa hluti í
margskonar litum, sem hægt er að handfjatla og
forma og þannig hafa áhrif á ýmis skynfæri t.d.
sjón og snertiskyn. Hægt er að nota þessa hluti
og marga aðra til að brydda upp á samræðum,
leyfið hugmyndafluginu að ráða.

fylgjast með viðbrögðum fólks við snertingu.
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