
Interaktiva hjälmedel som ger glädje 
och trygghet

Smarta sällskapsdjur
De sociala fördelarna med digitala terapidjur är påtagliga och utan den kost-
nad, skötsel och tid som vanliga husdjur annars kräver. Digitala terapidjur 
kan bidra till att motverka oönskade symptom av demenssjukdom så som 
oro, apati, sömnsvårigheter och ångest. Samtidigt kan djuren öka personligt 
engagemang och ge positiv stimulans. 

Integrerad teknologi 
Inbyggda sensorer och funktioner bidrar till att skapa en verklighetstrogen 
upplevelse av terapidjuren:

•   Inbyggda sensorer som svarar på beröring och rörelse
• Verklighetstrogen päls och autentiska ljud
• Vibrapurr – katten har ett realistiskt spinnande som känns i kroppen
• Barkback – hunden uppfattar röster och svarar
• Hjärtslag – känn hundens hjärtslag

Digitala terapidjur är ett komplement i vården som kan 
användas för att berika det dagliga livet genom ökat psykiskt, 
fysiskt och socialt välbefinnande. Hjälpmedlet kan skapa glädje 
och trygghet samt ge tillfälle för ökad interaktion. 

Digitala Terapidjur



 Terapikatter
• Inbyggda sensorer på huvud, kind, mage och 

rygg.
• Knapp för på/av/tyst.
• Vibrapurr – terapikatten har ett realistiskt  

spinnande som känns i kroppen.
• Fyra färger: svart & vit, röd, gräddvit och silver-

grå.
• Mankhöjd: 12 cm 
• Vikt: ca 1,2 Kg

 Terapihund
• Inbyggda sensorer på huvud, mun, kind och rygg.
• Mikrofon.
• Knapp för på/av/tyst.
• Barkback – terapihunden uppfattar röster och 

svarar med skall.
• Hjärtslag – känn terapihundens hjärtslag.
• Mankhöjd: 20 cm
• Vikt: ca 1,3 Kg

  Skötselråd
• Kräver 4st LR14 batterier.
• Pälsen är ej avtagbar och går inte att tvätta.
• Använd en borste för att frisera pälsen.
• Använd en fuktig handduk för att torka bort smuts. 

SPECIFIKATIONER

Personcenterad upplevelse 
Likt verkliga djur kan digitala terapidjur ge brukare 
fysisk närhet och någon att bry sig om. Att umgås med 
terapidjuren skapar en personcentrerad upplevelse som 
förbättrar livskvaliteten. Vidare kan de digitala terapidju-
ren bidra till minskad användning av antidepressiva 
mediciner. Forskning visar att sessioner om ca 15–30 
minuter är tillräckligt för att skapa effekt.

Prisvinnande hjälpmedel
Terapidjuren utvecklades av ett innovationsteam och 
utformningen baseras på klinisk forskning, marknadsun-
dersökningar och insikter från äldre och deras 
närstående. Terapidjuren har tilldelats ett flertal priser, 
bland annat Dementia Smart Award av Amerikas 
Demensförbund, och Caregiver Friendly Award av 
Today’s Caregiver. 


