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Hos Oliz vil vi gerne skille os ud fra
mængden...
Det gør vi bland andet ved at lave
produkter med tyngde, som har en
positiv effekt på en urolig krop.
Vi er et firma som startede i 2011, men
først fik det helt rigtige fokus og
retning i 2013, hvilket er indenfor
hjælpemiddel området. Vi udvikler
vores produkter sammen med
erfarne fysioterapeuter/ergoterapeuter
og andre fagligt stærke personer
indenfor området med børn med
særlige behov.
Oliz skaber produkter til mennesker i
alle aldre, der har brug for et hjælpemiddel til at berolige dem i
hverdagen.

Hjælpemidler til børn og unge
Mange børn med uro i kroppen har svært med at holde sig i
ro og at sidde stille, de bliver hurtigt overstimuleret og har
svært ved at falde ned igen. Formålet med Oliz produkter er at
give disse børn tryghed i hverdagen, så de får stimuleret deres
behov for taktile og andre sensoriske udfordringer, som det
kan være svært for dem at give udtryk for. Dette kan forbedre
kommunikationen mellem barnet og den voksne. Oliz står for
kvalitets produkter med vægt, der appellerer til leg, læring og
ikke mindst en positiv sensorisk oplevelse for børn.
Hjælpemidler til mennesker med demens
Det har vist sig, at Oliz produkter til børn også kan bruges til
mennesker med demens.
Mennesker med demens føler sig trygge ved at kramme og
knuge “Bent” og “Bette Bent” og de får beroliget kroppen via
dette sanselige hjælpemiddel. Samtidig kan de også have stor
fornøjelse af vægttæpperne og skulderpuderne. Oliz´s mange
hjælpemidler er trygheds skabende med et design, som man
ikke kan undgå at holde af.
Oliz vil forsat udvikle og levere produkter til mennesker med uro.
Alle produkter skal bruges i det omfang der er et behov, når
borgeren har fundet roen, fjernes produktet.
Læs mere om vores produkter på https://oliz.dk
Mange venlige hilsner Thomas og Majbritt

Dovendyret

Bette Bent og Store Bent
Bette Bent og Store Bent er et par tunge, men dejlig bløde dovendyr på ca. 3
kg og 4 kg., der bruges til personer, der har brug for at mærke sig selv. Bent
bliver brugt i mange forskellige situationer, hvor man kan få brug for stimuli
i form af en god krammer. Bent kan bruges i sove situationer, hvor han kan
være den “hånd” som nogle mennesker med demens har brug for, for at føle
sig trygge i deres seng. Tyngden er med til, at personen finder ro og kan evt.
hjælpe med at falde hurtigere i søvn.
Bent er rengøringsvenlig.

The sloth

Small Bent and Big Bent
Small Bent and Big Bent are a couple of heavy but nice soft sloths of approx. 3
kg and 4 kg, used for people who need to feel them self. Bent is used in many
different situations where you may need stimulation in the form of a good
hug. Bent can be used in sleeping situations where he can be the "hand" as
some people with dementia need to feel safe in their bed. The weight helps
the person to find peace and can possibly help them fall asleep faster.
Bent is easy to clean.

Faultiere

Klein Bent und Gross Bent
Klein Bent und Gross Bent sind ein paar schwere, aber sehr schönen, weiche Faultiere von ungefähr 3 kg und 4 kg, Die sind für Leute, die sich unruhe fühlen. Bent wird in vielen verschiedenen Situationen eingesetzt, in
denen Sie Stimuli in Form einer guten Umarmung benötigen. Bent kann in
Schlafsituationen eingesetzt werden, in denen er die "Hand" sein kann, die
Menschen mit Demenz benötigen, um sich in ihrem Bett sicher zu fühlen. Das
Gewicht hilft Leute, Frieden zu finden und kann möglicherweise ihnen, hilfen
mit schneller einzuschlafen.
Bent ist leicht zu reinigen.

Skulderpude med tyngde

Zita

Zita er en skulderpude med tyngde der hjælper børn
med at finde ro og giver en fornemmelse af en hånd på
hver skulder. Den findes i 3 vægt klasser på 1 kg, 1,5kg
og 2 kg. Skulderpuden er meget neutral i farven og ser
næsten ud som en krave og kan dækkes af en jakke eller
en bluse. Skulderpuden kan bruges mange steder, som
feks. i undervisningssituationer eller ved anden fordybelse
Zita er yderst rengøringsvenlig, da den er lavet i imiteret
læder.

Shoulder pad with weight

Zita

Zita is a shoulder pad with weight which helps the child to
find peace and gives a feel of a hand on each shoulder. It
is available in 3 weight classes of 1 kg, 1.5 kg and 2 kg. The
shoulder pad is very neutral in color and looks almost like
a collar and can be covered by a blouse or a jacket. The
shoulder pad can be used in many places where it is needed. It can be in dining situations, in your own living room
or at gatherings.
Zita is easy to clean, since it is made of imitated leather.

Schulterkissen mit Gewicht

Zita

Zita ist ein schweres Schulterkissen, die kindern hilft, zur
Ruhe zu kommen, und an jeder Schulter ein Handgefühl
vermittelt. Es ist in 3 Gewichtsklassen von 1 kg, 1,5 kg und
2 kg erhältlich. Schulterkissen ist farblich sehr neutral und
sieht fast wie ein Kragen aus und kann mit einer Bluse oder
einem jacke überzogen werden. Das Schulterkissen kann
bei Bedarf an vielen Stellen verwendet werden. Z.b. kann
es in Essensituationen gebraucht werden, in Ihrem eigenen
Wohnzimmer oder bei Versammlungen sein.
Zita ist leicht zu reinigen, weil es in kunst Leder gemacht ist.

Skulderpude med tyngde

Liz 1,5 kg. - 2 kg. - 2,5 kg.
Liz er en skulderpude med tyngde der hjælper mennesker
med at finde ro og giver en fornemmelse af en hånd på
hver skulder. Den findes i 3 vægt klasser på 1,5 kg, 2 kg
og 2,5 kg. Skulderpuden er meget neutral i farven og ser
næsten ud som en krave og kan dækkes af en jakke eller
et tørklæde. Skulderpuden kan bruges mange steder, hvor
det er nødvendigt. Det kan være i spise situationer, ved
undervisning eller hvor der skal være fokus og
koncentration. Liz er rengøringsvenlig, da den er lavet i
imiteret læder.

Shoulder pad with weight

Liz 1,5 kg. - 2 kg. - 2,5 kg.
Liz is a shoulder pad with weight which helps the person
to find peace and gives a feel of a hand on each shoulder.
It is available in 3 weight classes of 1,5 kg, 2 kg and 2,5 kg.
The shoulder pad is very neutral in color and looks almost
like a collar and can be covered by a blouse or a scarf. The
shoulder pad can be used in many places where it is needed. It can be in dining situations, in your own living room
or at gatherings.
Liz is easy to clean, since it is made of imitated leather.

Schulterkissen mit Gewicht

Liz 1,5 kg. - 2 kg. - 2,5 kg.
Liz ist ein schweres Schulterkissen, die Menschen hilft, zur
Ruhe zu kommen, und an jeder Schulter ein Handgefühl
vermittelt. Es ist in 3 Gewichtsklassen von 1,5 kg., 2 kg und
2,5 kg. erhältlich. Schulterkissen ist farblich sehr neutral
und sieht fast wie ein Kragen aus und kann mit einer Bluse
oder einem Schal überzogen werden. Das Schulterkissen
kann bei Bedarf an vielen Stellen verwendet werden. Z.b.
kann es in Essensituationen gebraucht werden, in Ihrem
eigenen Wohnzimmer oder bei Versammlungen sein.
Liz ist leicht zu reinigen, weil es in kunst Leder gemacht ist.

Skulderpude med tyngde

Camo 1 kg. - 1,4 kg. - 1,8 kg.
Camo Dino ligges på barnets skuldre, som er med til at erstatte den hånd
mange voksne bruger når børn er urolige. Den kan fåes i 3 vægt klasser og
vejer 1 kg – 1,4 kg og 1,8 kg og giver en god tyngde fornemmelse til barnet.
Camo Dino kan bruges ved spisning i samlinger eller hvor barnet ellers har
brug for hjælp.
Den er lavet i rengørings venlige materialer der kan rengøres desinficerende
sæbe. Efter tørres med rent vand.

Shoulder pad with weight

Camo 1 kg. - 1,4 kg. - 1,8 kg.
Camo Dino is placed on the child's shoulder, which helps to replace the
hand many adults use when children are restless. It is available in 3 weight
classes and weighs 1 kg - 1.4 kg and 1.8 kg and gives a good weight feeling to
the child.
Camo Dino can be used when eating situations or where the child
otherwise needs grounding.
It is made of cleaning-friendly materials that can be cleaned disinfectant
soap.

Schulterkissen mit Gewicht

Camo 1 kg. - 1,4 kg. - 1,8 kg.
Camo Dino wird auf die Schulter des Kindes gelegt, wodurch die Hand ersetzt
wird, die viele Erwachsene verwenden, wenn Kinder unruhig sind. Es ist in 3
Gewichtsklassen erhältlich und gewiegt auf 1 kg - 1,4 kg und 1,8 kg. Es gibt dem
kind ein gutes Gewichtsgefühl.
Camo Dino kann verwendet werden, wenn Sie in Sammlungen vor man essen
oder wenn das Kind sonst Hilfe benötigt. Es besteht aus reinigungsfreundlichen Materialien, die desinfektionsseife gereinigt werden können.

Vægttæppe

Flora Lille 4,5 kg.- Stor 6,5 kg.
Flora er et sansestimulerende vægttæppe, hvor vægten hjælper personen
med, at finde tryghed og lukke verden ude for en stund. Flora er god i fx
stressede situationer og hvor der er brug for en time out. Visse mennesker
kan have det svært med at blive pakket helt ind i tyngde og reagerer negativt.
Derfor er Vægttæppet et godt alternativ til dette, da den ikke fylder hele
kroppen. Flora bliver brugt til at ligge over på den normale dyne, hvor personen kan ligge og nulre med ørene.
Flora er rengøringsvenlig, kan sprittes af og efterfølgende tørres af med en
fugtig klud. Nemt at håndtere for evt. personale.

Weight Blanket

Flora Small 4,5 kg.- Big 6,5 kg.
Flora is a sensory stimulating weight blanket, where the weight helps the
person to find safety and shut the world out for a while. Flora is good to use,
for example in a stressful situation and in need of a time out. Some people
may have a hard time being completely wrapped up in the heaviness of a full
weight blanket and react negatively. Therefore, is the Flora weight blanket a
good alternative to this as it does not fill the entire body.
Flora is easy to clean, since it is made in imitated leather.

Gewicht Teppich

Flora Klein 4,5 kg. -Gross 6,5 kg.
Flora ist eine sensorisch stimulierende Decke der schwerere Gewicht dem
Menschen hilft und Sicherheit zu finden wenn die Welt für eine Stunden
abzuschotten. Flora ist beispielsweise in stressigen Situationen gut. Bestimmten Bürgern fällt es möglicherweise schwer, sich vollständig in die Schwerkraft zu verwickeln und negativ zu reagieren. Daher ist der Teppich eine
gute Alternative dazu, da er nicht den gesamten Körper ausfüllt.
Flora ist leicht zu reinigen, weil es in kunst Leder gemacht ist

2 delt Sansemotorisk Vægttæppe
Hug In 10 kg.
Vægt tæppet er specielt designet til personer, der ofte lider af alvorlig fysisk stress eller rastløshed. Tæppet kan hjælpe med at giver ro til kroppen,
i stressede situationer. Brug den ved time out. Der findes en lomme med 2
bolde, som kan nulres med, for at stimulere den taktile sans. Vægttæppet
har “ører” så du får tyngde på dine skuldre, det er med til at give ro i kroppen.
Den nederste del af vægttæppet kan lynes af. pelsdelen kan fjernes og vaskes. Hug In er rengøringsvenlig, da den er lavet i imiteret læder.

Weight Blanket

Hug In 10 kg.
The weight blanket is specially designed for people who often suffer from
severe physical stress or restlessness. The blanket can help provide tranquility to the body, in stressful situations. Use it at a time out. There is a pocket
with 2 moveable balls to stimulate the tactile sense. The weight blanket has
“ears” so you get weight on your shoulders, which helps to calm down the
body. Bottom part can be zipped off. The fur part and be removed and is
washable. Hug In is easy to clean, since it is made in imitated leather.

Gewicht Teppich

Hug In 10 kg.

Der Gewichtsteppich ist speziell für Menschen die starker körperlicher Belastung oder Unruhe leiden. In Stresssituationen kann die Decke dem Körper
Ruhe geben. Verwenden Sie es zur Auszeit. Es gibt eine öffnung mit 2 Kugeln,
die stimulieren den Taktil sans. Die Gewichtsdecke hat “Ohren”, so die Schultern bekommen schwerere gewicht, was zur Beruhigung beiträgt.
Hug In ist leicht zu reinigen weil es in kunst Leder gemacht ist.

Vægttæppe

Manta 1,2 kg. - 2,7 kg.
Rokken Manta er et sansemotorisk vægttæppe i den lette
ende til ældre og børn der kan have svært ved at falde i
søvn eller finde ro.
Manta kan feks. anvendes i en sove situation Manta ligges
ovenpå borgeren, og vingerne omslutter borgerens krop
hvor det kan være dejligt at røre ved det dejlige gnubrede
bløde stof drt stimulerer den taktile sans.
Manta kan også bruges i sidde situationer, hvor borgeren
har uro i benene.

Weight Blanket

Manta 1,2 kg. - 2,7 kg.
Manta is a sensoric light weight blanket for the elderly and
children who may have difficulty falling asleep or finding
peace.
Manta can be used in sleeping situation's where the body
of Manta lies on top of the person, and the wings enclose
the person's body where it can be nice to touch the lovely
soft fabric, stimulates the tactile sense.
Manta can also be used in sitting situations where the
person has restlessness in the legs.

Gewichtsdecke

Manta 1,2 kg. - 2,7 kg.
Manta ist eine leichten sensomotorische Gewichtsdecke
für ältere Menschen und Kinder, die möglicherweise Schwierigkeiten haben, einzuschlafen oder ruhe zu finden.
Manta kann z.B. Wird in einer Schlafsituation verwendet,
in der der Körper des Manta auf dem Bürger liegt und die
Flügel den Körper des Bürgers einschließen, wo es schön
sein kann, den schönen weichen Stoff zu berühren.
Manta kann auch in Sitzsituationen eingesetzt werden, in
denen der Bürger Unruhe in den Beinen hat.

Vægttæppe/Hviletæppe - Pilo
Lille Pilo: 1.4 kg. - Stor Pilo: 2.7 kg.
Pilo Stor er en alletiders sensorisk vægttæppe på i alt 1.4 og 2.7 kg.
Pilo er lavet i et lækker blødt material, som gør den dejlig at røre ved.
Hvile tæppet Pilo giver et ensartet let tryk på skulderpartiet og på siden af
kroppen. Giver fornemmelsen af en god krammer imens man ligger ned.
Pilo giver en god liggende krammer, som giver ro og tryghed i en sove eller
hvile situation.
Pilo Lille på 1.4 kg. er tiltænkt til børn fra 1-3 år.

Weight Blanket

Pilo Small and Pilo Big
Pilo Stor is an sensory weight blanket of a total of 1.4 and 2.7 kg.
Pilo is made of a nice soft material, which makes it nice to touch.
The rest blanket Pilo gives a uniform light pressure on the shoulder area and
on the side of the body. Gives the feeling of a good hug while lying down.
Pilo provides a good lying hug, which provides peace and security in a
sleeping or resting situation.
Pilo also comes in a smaller version, at 1.4 kg. (1-3 years).

Gewicht Teppich

Pilo Klein und Pilo Gross
Pilo Stor ist eine sensorische Gewichtsdecke aller Zeiten mit einem Gesamtgewicht von 1,4 und 2,7 kg.
Pilo besteht aus einem schönen weichen Material, das sich gut anfühlt.
Die Restdecke Pilo übt einen gleichmäßigen leichten Druck auf den Schulterbereich und die Körperseite aus. Gibt das Gefühl einer guten Umarmung im
Liegen.
Pilo bietet eine gute Umarmung, die Ruhe und Sicherheit in einer Schlaf- oder
Ruhesituation bietet.

Sansemotorisk Lårpude

Maya Mini 1,5 kg -Lille 3kg. - Stor 5kg.
Lårpuden Maya er et sansestimulerende hjælpemiddel,
der giver personer med uro mulighed for at mærke sig selv.
Dette hjælpemiddel kan især være relevant for personer,
som oplever motorisk uro og koncentrationsbesvær. I lommen er der i alt 4 bolde, 2 i hver side, som man kan sidde og
nulre med sine fingre i det skjulte. Når man bevæger boldene stimuleres det taktile behov, samt styrker musklerne
i disse områder.
Maya er rengøringsvenlig, da den er lavet i imiteret læder.

Sensory Thigh Pad

Maya Mini 1,5kg -Small 3kg. - Big 5kg.
The Thigh Pad Maya gives a sensoric stimulation that allows people with stress to feel themselves. This thigh pad
may be especially relevant for people who experience motoric unrest and difficulty with concentrating. In the pocket there are in total 4 balls, 2 in each side, which you can sit
and move with your fingers while your hands are hidden.
During the movement of the balls stimulates the tactile
need and strengthens the muscles in these areas.
Maya is easy to clean, since it is made of imitated leather.

Sensorisch Kniekissen

Maya Mini 1,5kg. -Klein 3kg. - Gross 5kg.
Das Kniekissen Maya ist ein sensorisches Stimulans, das
Menschen mit Stress ermöglicht, sich selbst zu fühlen.
Diese Hilfe kann besonders für Personen relevant sein,
die unter motorischen Unruhen haben und hat schwerichkeiten mit Konzentration . In der Tasche befinden sich insgesamt 4 Bälle, 2 auf jeder Seite, die Sie mit Ihren Fingern
im Verborgenen sitzen und Fühlen kann. Gegen Bewegen
der Bälle stimuliert das Taktile bedürfniss und stärkt die
Muskeln in diesen Bereichen.
Maya ist leicht zu reinigen, weil es in kunst Leder gemacht ist.

Afledning med tøjdyr

Niner

Mangler du en aflednings manøvre når du skal ind og pleje
en person. Sæt Niner fast i brystlommen og lad personen
få opmærksomhed på Niner så det der skal til at ske bliver
ligegyldigt for personen. Niner er med til at stimulere det
taktile behov. De har lange ører, lækre fødder med spændende fyld i, og arme der er dejlig bløde. Måske det også
kan åbne op for dialog mellem personen og Niner.
Niner er rengøringsvenlig

Distraction with toy

Niner

Do you need a distraction maneuver when you need to go
in and care for someone. Attach Niner to the chest pocket
and let the person pay attention to Niner so that what's
going to happen doesn't matter to the person. Niner helps
stimulate the tactile need. They have long ears, nice feet
with exciting stuffing, and arms that are lovely and soft.
Maybe it can also open up dialogue between the person
and Niner.
Niner is easy to clean.

Ablenkung mit Spielzeug

Niner

Benötigen Sie ein Ablenkungsmanöver, wenn Sie sich um
jemanden kümmern müssen? Befestigen Sie Niner an der
Brusttasche und lassen Sie die Person auf Niner achten,
damit es für die Person keine Rolle spielt, was passieren.
Niner hilft, das taktile Bedürfnis anzuregen. Sie haben
lange Ohren, schöne Füße mit aufregender Füllung und
Arme, die schön weich sind. Vielleicht kann es auch den
Dialog zwischen der Person und Niner eröffnen.
Niner ist leicht zu reinigen.

Hviletæppe Giraffen

Petra lille 3 kg. og stor Petra 5 kg.
Petra er et sansestimulerende hviletæppe der giver tryghed til børn og unge.
Giver fornemmelsen at tryghed ved hjælpe af den tyngde som er i kroppen
og halsen.
Petra er rigtig god i situationer hvor barnet mærker uro i kroppen og har brug
for en timeout. Du bruger den ved at placere Petras krop på skødet af barnet
og lader halsen slynge sig om barnets nakke, så der er tyngde på skylder og
krop.
Petra kommer også i 2 størrelser Lille Petra 3 kg. (2-5 år). Stor Petra 5 kg. (5-10
år.) Rengørings venlig materiale.

Rest blanket The giraffe
Petra small 3 Kg. and large Petra 5 kg.
Petra is a sensory-stimulating rest blanket that provides safty for children
and young people.
Gives the feeling of safty with the help of the weight that is in the body and
neck.
Petra is really good in situations where the child feels restless in the body
and needs a timeout. You use it by placing Petra's body on the lap of the
child and letting the neck wrap around the child's neck so that there is
weight on the shoulder and body.
Petra also comes in 2 sizes Small Petra 3 kg. (2-5 years). Large Petra 5 kg. (510 years.) Cleaning-friendly material.

Ruhedecke Die Giraffe
Petra klein 3 kg. und Gross Petra 5 kg.
Petra ist eine sensorisch anregende Ruhedecke, die Kindern und Jugendlichen Sicherheit bietet.
Gibt das Gefühl der Sicherheit mit Hilfe des Gewichts, das sich in Körper und
Hals befindet.
Petra ist wirklich gut in Situationen, in denen sich das Kind im Körper unruhig
fühlt und eine Auszeit braucht. Sie verwenden es, indem Sie Petras Körper
auf den Schoß des kind legen und den Hals um den Hals des kinds wickeln
lassen, so dass Schulter und Körper belastet werden.
Petra gibt es auch in 2 Größen Small Petra 3 kg. (2-5 Jahre). Große Petra 5 kg.
(5-10 Jahre.) Reinigungsfreundliches Material.

Sansestimulerende Benvægt
Dino og Cuff : 800 gram - 1 kg.
Benvægtene sættes på benene nede ved anklerne og hjælper mod lette
bevægelser eller uro i benene.
De giver en god tyngde til benene og børnene bliver grounded. De er nemme
at påføre da lukningen er med velcro. Velcro lukning skal være bag på benet.
Ro i ben Dino kan bruges ved spisning eller hvor barnet ellers har brug for
hjælp.
De er lavet i rengøringsvenlige materialer der kan vaskes i desinficerende
sæbe og eftertørres med rent vand, for at undgå skader på stoffet.
Vejer 0,8 kg og 1 kg. pr styk
Nem at rengøre
Nem at bruge
Egner sig til børn på 3-5 år eller efter barnets størrelse.
Dario Dino på 1kg egner sig til børn fra +6år

Sidde pude

Morten

Morten er en spændende pude, som har nogle faste kugler
der ligger under stoffet. Kuglerne gør at barnet bliver mere
bevidst om sin egen krop og finder ro ved at sidde på den,
da kuglerne ligger stille under brug. Siddenpuden skal ligge på en hård overflade for at have den ønskede effekt.
Morten fastgøres på stolen ved hjælp af et velcrobånd,
som sættes rundt om stolen.
Morten er yderst rengøringsvenlig, da den er lavet i imiteret læder.

Pillow

Morten
Morten is an exciting pillow that has some solid balls that
lie under the fabric. The balls make the child more aware
of his own body and find peace by sitting on the pillow,
as the balls lie still during use. The seat cushion must lie
on a hard surface to have the desired effect. Morten is
attached to the chair using a velcro strap, which is placed
around the chair.
Morten is extremely easy to clean, as it is made of
imitation leather.

Kissen

Morten
Morten ist ein aufregendes Kissen mit einigen festen
Kugeln, die unter dem Stoff liegen. Die Bälle machen das
Kind stärker auf seinen eigenen Körper aufmerksam und
finden Ruhe, indem sie darauf sitzen, da die Bälle während
des Gebrauchs still liegen. Das Sitzkissen muss auf einer
harten Oberfläche aufliegen, um den gewünschten Effekt
zu erzielen. Morten wird mit einem Klettverschluss am
Stuhl befestigt, der um den Stuhl gelegt wird.
Morten ist extrem leicht zu reinigen, da es aus Kunstleder
besteht.

Sanselig Siddepude til højstol
Adam
Siddepuden Adam er at finde i 2 varianter alt efter hvor sensitiv barnet er, en hård og blød variant.
Den er specielt designet til børn, der ofte oplever alvorlig fysisk
spænding, rastløshed eller stress.
Siddepuden hjælper med til at give afslapning og lindring i hverdagen
og kan spændes omkring sæddet på stolen.
Kan evt. bruges i forbindelse med spisning, da den kan tørres over med
desinficerende sæber, og tørres efter med rent vand.
Adam er en pude, som ikke fylder meget i højden når barnet sidder på
den.
Adam hård pude: er bygget op så kuglerne ligger lige under overfladen. De bevæger sig ikke, og giver derved nogle meget intense tryk og
stimuli til barnet. Nogle børn reagerer meget kraftigt på den intense
stimulering så hold barnet under opsyn ved brug af puden.
Adam blød pude: er bygget op så kuglerne ligger under et ekstra lag
skum. De bevæger sig ikke, og giver derved nogle knap så intense tryk
og stimuli til barnet, men stadigvæk nok tryk til at de mærker kuglerne
når barnet bevæger sig.
Vigtig info: vælger du at få en hård variant så må puden ikke bare
vendes rundt for at bruge den bløde side. Kuglerne vil give et tryk på
stoffet og derved ødelægge stoffet.
Anbefalet alder fra +1 år

Sansestimuli til fødder

Tyngdesko Fuzz

Fuzz er en tyngde-sko og et hjælpemiddel som hjælper
børn i alle aldre med at få fuld stimuli til fødderne.
Med sin tyngde hjælper Fuzz mod rastløse ben og med at
få ro på fødderne, da der tyngde på top og under fødderne.
Det gives et let tryk på toppen af foden, som hviler på en
dejlig blød pude med små kugler i.
Tyngde Skoen kan justeres efter barnets fod, dog højst op
til str. 42.
Kan bruges på en højstol og almindelige stole hvor båndet
bindes omkring stolebenene for at holde skoen stationært.
Tyngde Skoen er lavet af rengøringsvenligt materiale, som
hurtigt og nemt kan rengøres.
Optimal brug i undervisningssituationer og spisesituationer.
Til børn +3 år.

Lille Knæpude
Sara 2.2 kg.
Sara blev udviklet til børn i kørestole, men vi oplever at alle børn får god gavn af knæpuden, da den kan bruge i mange forskellige situationer. Den er særlig god, hvor barnet
skal være ekstra koncentreret fx i skole eller i spisesituationer.
Knæpuden Sara placeres på låret når barnet sidder ned. Dette giver en sansestimulerende tyngde til barnet, hvilket gør at barnet nemmere kan finde ro og være i sig selv,
i stressede situationer. Har barnet brug for noget at pille ved samtidig, har Sara både
horn og øre som kan nulres.
Puden er lavet i imiteret læder (PU) så den er nem at rengøre med vand og sæbe, samt
desinficerende middler.

Small Knee Pad
Sara 2.2 kg.
Sara was developed for children in wheelchairs, but we find that all children benefit from the knee pad, as it can be used in many different situations. It is especially
good where the child has to be extra concentrated, for example in school or in eating
situations.
The knee pad Sara is placed on the thigh when the child is sitting down. This gives
the child a sensoricstimulating, which makes it easier for the child to find peace, in
stressful situations. If the child needs something to touch at the same time, Sara has
both horns and ears that can be touched.
The pillow is made of imitation leather (PU) so it is easy to clean with soap and water,
and disinfectants.

Klein Knieschoner
Sara 2.2 kg.
Sara wurde für Kinder im Rollstuhl entwickelt, aber wir stellen fest, dass alle Kinder vom Knieschoner profitieren, da es in vielen verschiedenen Situationen verwendet
werden kann. Es ist besonders gut, wenn das Kind besonders konzentriert muss, zum
Beispiel in der Schule oder in Esssituationen.
Das Knieschoner Sara wird auf den Oberschenkel gelegt, wenn das Kind sitzt. Dies
gibt dem Kind ein sensorisch stimulierendes Gewicht, das es dem Kind erleichtert, in
stressigen Situationen Frieden zu finden und in sich selbst zu sein. Wenn das Kind
gleichzeitig etwas zum Berühren benötigt, hat Sara sowohl Hörner als auch Ohren, die
zurückgesetzt werden können.
Das Kissen besteht aus Kunstleder (PU), ist daher leicht mit Wasser und Seife zu
reinigen, und auch mit Desinfektionsmittel.

Rengøringsvenligt Vægttæppe

Tom 4 kg.

Tom er et sansemotorisk vægttæppe til ældre og børn der
kan have svært ved at falde i søvn eller finde ro.
Tom kan feks. anvendes i en sove situation hvor kroppen
af Tom ligges ovenpå borgeren, og vingerne omslutter
borgerens krop.
Borgeren kan gemme hænderne i lommen foran og og få
opfyldt deres taktile behov ved aktivere fingerne med 2
indbyggede bolde i Tom.
Der er et aftaglig pels på lommen, som kan tages af og
vaskes på 40 grader, mens resten af Tom kan tørres af med
fugtig klud. Anbefalet alder fra +36 mdr.

Weight Blanket

Tom 4 kg.

Tom is a sensorimotor blanket for the elderly and children
who may have difficulty falling asleep or finding peace.
Tom can e.g. used in a sleeping situation where the body
of Tom lies on top of the citizen and the wings enclose the
citizen's body.
The citizen can store their hands in the front pocket and
have their tactile needs met by activating their fingers
with 2 built-in balls in Tom.
Recommended age from +36 months.

Gewichtsdecke

Tom 4 kg.

Tom ist eine sensomotorische Decke für ältere Menschen
und Kinder, die möglicherweise Schwierigkeiten haben,
einzuschlafen oder Frieden zu finden.
Tom kann z.B. Wird in einer Schlafsituation verwendet, in
der der Körper von Tom auf dem Bürger liegt und die Flügel
den Körper des Bürgers einschließen.
Der Bürger kann seine Hände in der Vordertasche verstauen und seine taktilen Bedürfnisse erfüllen, indem er
seine Finger mit 2 eingebauten Bällen in Tom aktiviert.
Empfohlenes Alter ab +36 Monaten.

Sandvest med lynlås

Sandvest Hugi

En flot rengøringsvenlig Hugi vægtvest, som hjælper børn med at mærke sig
selv og dæmper uroen i kroppen.
Denne smarte vest ligner en dunvest og kan sagtens bruges i institutionen
hvor barnet går. Der medfølger en smart hætte, som gør at barnet kan føle
sig afskærmet fra resten af gruppen, den kan aftages efter behov.
Vægtvesten kan bruges ved stunder hvor koncentration er krævet, som
feks. i en undervisningssituation eller hvis barnet skal fordybe sig i en historie, situationerne kan være mange.
Materialet i vesten er af høj kvalitet, robust og slidstærk, behagelig at have
på Kan nemt rengøres i hånden.

Sand vest with zipper
Sand vest Hugi
A nice, easy-to-clean Hugi weight vest, which helps children to feel themselves and alleviates the restlessness in the body.
This smart vest looks like a down vest and can easily be used in the institution where the child goes. A smart hood is included, which makes the child
feel shielded from the rest of the group, it can be purchased as needed.
The weight vest can be used at times when concentration is required, such
as. in a teaching situation or if the child has to immerse himself in a story, the
situations can be many. The material in the vest is of high quality, robust and
durable, comfortable to wear. Can be easily cleaned by hand.

Sandweste mit Reißverschluss
Sandweste Hugi
Eine schöne, leicht zu reinigende Hugi-Gewichtsweste, die Kindern hilft, sich
selbst zu fühlen und die Unruhe im Körper lindert.
Diese intelligente Weste sieht aus wie eine Daunenweste und kann problemlos in der Einrichtung verwendet werden, in die das Kind geht. Im Lieferumfang ist eine intelligente Kapuze enthalten, vor der sich das Kind abgeschirmt
fühlt Die Gewichtsweste kann zu Zeiten verwendet werden, in denen Konzentration erforderlich ist, wie z. in einem Unterrichtssituation oder wenn das
Kind in eine Geschichte eintauchen muss, kann es viele Situationen geben.

Elastik vest til børn og voksne

Vægt fra 1.2 - 5 kg.

Denne elastik vest giver et jævnt ensartet tryk på hele
kroppen og kan justeres let ved hjælp af spændefunktionen foran. Vestens giver følelsen af tryghed og gør
det muligt for barnet at mærke sig selv. Vesten kan have
en positiv effekt på motoriske og kognitive udfordringer,
samt en stigning i koncentrationen ved brug. Vesten er
rengøringsvenlig. Se mere info. på hjemmesiden.

Elastic vest for children and adults

Weight from 1.2 - 5 kg.

This elastic weight vest provides an even and regular pressure across the entire body and can be easily adjusted using the front buckles. The vest gives the feeling of safety
and allows the child to feel themselfs. The vest can have a
positive effect on motoric and cognitive challenges, as well
as an increase in concentration when used.
The vest is easy to clean

Elastik west für kinderen

Gewicht 1.2 - 5 kg.

Diese elastische Weste sorgt für einen gleichmäßigen
Druck über den gesamten Körper und kann mit der vorderen Schnallefunktion einfach eingestellt werden. Die
Weste gibt das Gefühl der Sicherheit und lässt das Kind
sich mit ruhe fühlen. Die Weste kann sich positiv auf
motorische und kognitive Herausforderungen auswirken
sowie die Konzentration erhöhen, wenn sie verwendet
wird.
Die Weste ist leicht zu reinigen.

Sandvest med spænder

Sandvest til børn fra 1,2 kg. - 5 kg.
En vægtvest hjælper børn med at mærke sig selv og dæmper uroen i kroppen.
Kan bruges ved stunder hvor koncentration er krævet.
Vægtvesten kan strammes/ løsnes så vesten bliver mere kropsnær, hvilket
giver mere tryghed for mange børn. Denne model har ekstra tyngde i forhold
til elastikvesten.
Materialet i vægtvesten er af høj kvalitet, robust og slidstærk, behagelig at
have på og yderste velegnet til allergikere.
Kan nemt rengøres.

Sanse Motorisk legetøj

Malik - 9 kg.

Isbjerget er specielt designet til børn der har udfordringer
i forhold til deres motorik og giver dem en bedre balance
og kropsbevidsthed.
Lad børnene trække afsted med isbjerget og lad dem bruge
deres krop så de styrker deres motorik.
Sælerne kan også leges med individuelt.
Hver af de 4 sæler vejre 1,5 kg.
Isbjerget er KUN egnet til børn fra 3 år og opefter.

Sensory toys
Malik - 9 kg.
The iceberg is specially designed for children who have
challenges in relation to their motor skills and give them a
better balance and body awareness.
Let the children pull away with the iceberg and let them
use their bodies to strengthen their motor skills.
The seals can also be played with individually.
Each of the 4 seals weighs 1.5 kg.
The iceberg is ONLY suitable for children from 3 years and
up.

Sensorisches Spielzeug

Malik - 9 kg.

Der Eisberg wurde speziell für Kinder entwickelt, die Herausforderungen in Bezug auf ihre motorischen Fähigkeiten
haben und ihnen ein besseres Gleichgewicht und Körperbewusstsein geben.
Lassen Sie die Kinder mit dem Eisberg losfahren und ihren
Körper benutzen, um ihre motorischen Fähigkeiten zu
stärken.
Die Siegel können auch einzeln gespielt werden.
Jede der 4 Dichtungen wiegt 1,5 kg.
Der Eisberg ist NUR für Kinder ab 3 Jahren geeignet.

Dialogisk læsning

Mistrivsel - Overdrivelse - Talevankligheder
Gilli har en historie tilknyttet i form af dialogisk læsning, hvor historien handler om den hemmelighed, som er svært at fortælle til en voksen.
Oyla Igennem historien bliver der stillet nogle spørgsmål omkring det at
overdrive/ lyve, som skal hjælpe børnene til at forstå hvordan man kan
hjælpe dem som overdriver.
Zigge Hik Zigge Hik er et sansestimulerende motorisk hjælpemiddel med
dialogisk læsning, som handler om talevanskeligheder. Vægten på Zigge Hik
er 2,3 kg.

Dialogisk læsning med Ninerne

Angst - Skilsmisse

Angst Historierne omhandler angsten for at fejle, angst for mørket, angst
for at være god nok og angst for bakterier. Angst kan have mange ansigter
og her er kun givet et lille udsnit af hvad angst kan være, men mange børn
kan relatere til de 4 emner, der er fortalt om.
Skilsmisse En skilsmisse i en familier rammer altid børnene hårdt, uanset
hvilken slags skilsmisse det er. Her går de 4 historier ind og bearbejder det
med- når mor og far skal skilles, den store flytte dag, den første jul og når
mor eller far finder en ny kæreste. Der er spørgsmål undervejs som er med
til at åbne op for dialogen om det, som trykker barnet

Bæredygtig Vægt legetøj

Zap og Zille - 1.2 kg.

Zap og Zille er et bæredygtig vægt legetøj, de består begge af 49% Bambusstof og 49 % Regenereret polyester, de
sidste 2 % er spandex. Altsammen er med til at Zap og Zille
er super lækker at sidde og ligge med, samtidig at de er
yderst bæredygtige.

Sustainable Weight Toy
Zap&Zille 1.2 kg.
Zap and Zille are a sustainable weight toy, they both consist of 49% Bamboo fabric and 49% Regenerated polyester,
the last 2% is spandex. All in all, Zap and Zille are super
nice to sit and lie down with, while at the same time being
extremely sustainable.

Nachhaltiges Gewicht Spielzeug

Zap&Zille 1.2 kg.

Zap und Zille sind ein nachhaltiges Gewichtsspielzeug.
Beide bestehen aus 49% Bambusgewebe und 49% regeneriertem Polyester, die letzten 2% sind Spandex. Alles in
allem sind Zap und Zille super nett zum Sitzen und Liegen
und gleichzeitig äußerst nachhaltig.

Om Os

Hos Oliz udvikler vi produkter til mennesker med særlige behov, men også
produkter som er med til at skabe dialog mellem børn og voksne.
Vores mission er, at børnene, unge og ældre skal kunne finde tryghed i deres
hverdag. De får stimuleret deres behov for taktile og andre sensoriske følelser,
som kan være svært for dem at give udtryk for.
Vi udvikler vores produkter med erfarne fysioterapeuter/ergoterapeuter og andre
fagligt stærke personer indenfor området til mennesker med særlige behov.
Oliz vil gerne stå for kvalitets produkter med vægt, der appellerer til leg, læring og
ikke mindst en positiv sensorisk oplevelse for børn.

Contact Info.:
Thomas Hillerup
Phone: +45 60383700
Email: th@oliz.dk

Majbritt Hillerup
Phone: +45 20787954
Email: mh@oliz.dk
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