JustoCat

Specificaties:
•
•
•
•
•
•
•
•

Onder de vacht bevindt zich de sensorunit die reageert op
beweging (optillen, wiegen) en druk (aaien, knuffelen of
aanraking).
De kat ademt, miauwt en kroelt/spint.
Afmetingen: ca. 30x15x20 cm.
Gewicht: ca. 2,6 kg
Verwisselbare vacht: synthetisch, machine wasbaar (40 gr)
Incl. accu en oplaadstation.
Incl. 2 varianten vacht; kleur zwart/wit en grijs.
Instelbaar volume en kroelniveau.

Snoezelrobot voor gebruik in
dementiezorg.

JustoCat is te koop
voor € 1.295 excl.btw
bij:

Roboticare
0570-624462

Zweedsestraat 8 A13
info@roboticare.nl

7418 BG Deventer
www.roboticare.nl
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JustoCat is ontwikkeld in
Zweden in samenwerking
met wetenschappers en
zorgprofessionals.

JustoCat heeft sensoren
op de rug die reageren
op aanraking.

Wat zeggen
gebruikers?
Ulf: ik heb gemerkt dat
JustoCat® mijn vader
het gevoel gaf iets te
betekenen, een
verhoging van de
kwaliteit van leven in
zijn laatste dagen.
Toen vader stierf, zat ik
aan de linkerkant van
het bed en hield zijn
hand vast; aan de andere
kant zat JustoCat.”

Wat zeggen zorgverleners?
Nathalie: “De cliënten lijken echt
een band met haar te krijgen. Ze
draagt hiermee bij aan de
behoefte van aandacht en iemand
om voor te zorgen. Het is mooi om
te zien wat een positief effect dit
op onze cliënten heeft.

Net als een echte
kat, spint
JustoCat !

Aan de borstkast
van JustoCat is de
ademhaling
voelbaar.

Waarvoor wordt JustoCat gebruikt ?

Wat zeggen zorgmanagers?
Marian: “JustoCat zorgt o.a.
voor afleiding en ontspanning.
Patiënten vertonen daardoor
bijvoorbeeld minder agressie.”

De JustoCat (Latijn voor ‘therapie kat’) kan bijvoorbeeld effectief
worden ingezet als therapeutisch hulpmiddel bij:
• bewoners die zeer onrustig zijn, en of veel dwalen; zij komen
tot ontspanning door interactie met de kat
• bewoners die zeer apathisch gedrag vertonen; zij worden
(sociaal) toegankelijk door het reminiscence effect van de kat
• bewoners die slecht in slaap komen; zij komen dankzij de
dynamische prikkels eerder in slaap
• bewoners met een sterke verzorg behoefte; zij kunnen
affectie geven aan de kat en zich weer van belang voelen

