Tasten & proprioceptie

Tasten

Tasten
Tactiele schijven
2 groottes: 11 cm Ø voor in de hand en 27 cm Ø voor op de grond. Van elke grootte zijn er 5
verschillende structuren, elk met hun eigen kleur. Gemaakt van aangenaam aanvoelende rubber.
Geschikt voor proprioceptietraining: men kan bv. geblinddoekt de kleine handschijf in de hand
geven en met de blote voeten de bijhorende voetschijf zoeken, of omgekeerd.
Er zijn 2 sets met telkens verschillende structuren en kleuren.
Op de afbeelding: set 1 links, set 2 rechts.
set 1 - 2 x 5 stuks
set 2 - 2 x 5 stuks

1502203
1502118

110,00
110,00

1
1

Tastdozen voor hand- en voetperceptie
Veelzijdige activiteiten zijn hiermee mogelijk, van eenvoudige associaties maken tot memoryspel
en dit zowel met één als met beide handen en voeten.
Stimuleert de ontwikkeling van de tactiele basisvaardigheden en de taalontwikkeling.
Inhoud:
• 10 houten boxen (18 x 19 x 11 cm) waarin verschillende materialen zitten zoals artificieel gras,
rooster van pijpenrager, stevig vastgelijmde kiezelsteentjes, plastieken noppen, schuurpapier,
kurk, schuimrubber, metaal, veilig plexiglas en stof
• 10 voelschijven met dezelfde materialen die bovenop de boxen passen
• vilten gordijntjes
set van 10

150025

452,54

1

Tastkubussen
Iedere deelnemer probeert al draaiend de dobbelstenen in paren te verdelen door de 12
verschillende materialen visueel of tactiel te herkennen.
Dit is mogelijk in horizontale of verticale positie.
Stimuleert de ontwikkeling van tactiele en visuele vaardigheden.
Voor individuele therapie of kleine groepjes.
Inhoud:
• houder van 45 cm
• 6 kubussen van 6 cm
• katoenen zakje
102951

90,51

1

Pennenbord met tastelementen
Spelenderwijs worden verschillende gewichten, oppervlakken, texturen en kleuren ontdekt.
Bevordert de krachtdosering, de sensomotorische en oog-handcoördinatie en materiële ervaring.
Inhoud:
• staven in beukenhout, acryl, katoen, borstel, kurk, beton, kunststof polyethyleen: Ø 3 cm,
lengte 6,5 cm
• bord in beukenhout : 20 x 20 x 2 cm
103238
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Tastplaten met zandstructuur
De tastplaten hebben elk een duidelijke grondvorm in zanddruk. Dit is vergelijkbaar met de
textuur van grof schuurpapier.
Men kan dit hierdoor op verschillende manieren aanwenden in de therapie:
• geblinddoekt vormen betasten, herkennen, benoemen, natekenen,…
• een plaat bedekken met een papier en er overgaan met krijt of wasco
• sommige vormen zijn gelijkaardig: spiraal of concentrische cirkels, vierkant labyrint of
vierkanten,…
Inhoud:
• 10 harde platen
• handleiding
25 x 25 cm (per 10)

102304

105,68

1

Tast-streel spel
In een beukenhouten doos zitten 2 of 4 sets van elk 9 voelelementen (5,5 x 3 cm): o.a. linnen,
aluminium, leder, gummi, sisal,…

2 sets
4 sets

150000
150002

102,85
172,20

1
1

Tastdoos
De 6 voelplaatjes van een set worden in het deksel van de tastdoos geschoven. Vervolgens
wordt de doos gekanteld, zodat de opdracht niet meer zichtbaar is.
De controleplaatjes dienen op dezelfde manier geordend te worden. Door de doos weer te
kantelen kan men gemakkelijk zelf controleren wat juist is en wat niet.
Er zijn 6 sets beschikbaar: textielstructuren, dobbelsteenzijden, gladde oppervlakken,
geometrische vormen, schuurpapiersoorten, roosterstructuren.
Inhoud:
• 72 plaatjes van 6 x 4 cm
• alles zit in een beukenhouten doos
volledige set

102328

234,96

1

Memory met voelkussentjes
Kussentjes gemaakt in 10 verschillende materialen: bv. leder, pluche, netstof …
Te gebruiken als memory of als sorteeroefening.
Inhoud:
• 10 paren kussentjes met verschillende texturen 7,5 x 7,5 cm
• het geheel wordt opgeborgen in een katoenen zak van 24,5 x 22,5 cm, deze kan ook als
voelzak dienen
2 x 10
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Voelbollen
In een stevig houten kastje zitten 7 paar voelbollen van 4 cm Ø. Dit formaat ligt zeer aangenaam
in de hand.
Zowel het gewicht, de structuur, het warmte- of koudegevoel als het geluid kunnen verschillen:
hout, vilt, steen, glas, kurk, gummi,…
Combineerbaar met de houten standaard, met 7 voelzakken waarin men elk soort materiaal kan
stoppen.
kastje met 7 paar

102326

196,30

1

Houten standaard met 7 voelzakken
Deze houten standaard is 74 cm lang en 14 cm hoog. In de 7 voelzakken kan men elk soort
materiaal steken (bv. de voelbollen 102326).
De afgebeelde bollen en kistje zijn niet inbegrepen.

102325

112,25

1

Houten voel-vierkanten
Houten vierkanten met 16 houten noppen met een eigen structuur.
De middelste 4 noppen zitten op een kleiner vierkant dat er uit kan genomen worden.
De bedoeling is om bv. geblinddoekt de bijhorende stukken samen te voegen.
Inhoud:
• 6 houten vierkanten van 9 x 9 x 1,5 cm
• 6 kleine houten vierkanten van 4,5 x 4,5 x 0,7 cm
6 opdrachten 9 x 9 cm

558381

13,64

1

90,74

1

71,59

1

Tasthandschoenen
Handschoenen met verschillende oppervlakte structuren: zacht, ruw, glad, ...
Ze bevorderen de tastzin en sensibiliseren de oppervlaktegevoeligheid.
Inhoud:
• 10 paar handschoenen : 21,5 x 16 cm
103436

Druk Memory
6 paar blokken die een verschillende drukweerstand hebben.
De oplossing staat aan de onderzijde.
Geleverd in een houten kistje.
Technische info:
• 4 x 4 x 4 cm
6 x 2 druk-kubussen
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Tactilo
Tactilo bevat 25 houten vormen, 5 speelborden en een voelzak.
De vormen zijn goed herkenbaar.
Een grote variatie van oefeningen is mogelijk: de vormen zoeken in de zak, vergelijken met de
visuele vorm op de kaart, werken op beschrijvingen,…
Technische info:
• speelborden: 21 x 13,5 cm
• vormen: 2 tot 6 cm
513868

64,25

1

Tastmax
Uitgebreide set voor het oefenen van de tastperceptie bestaande uit beuken elementen. Deze
passen per 4 in een houten kader.
Op de bovenzijde zijn er telkens geometrische figuren gekleefd met verschillende textuur:
schuurpapier, vilt, rubber, klittenband,….
Een opdrachtenboekje is inbegrepen.
Technische info:
• 16 beuken elementen: 8 x 8 cm
set

1400990

175,00

1

Houten gewichtscilinders
In een stevig houten kistje zitten 6 paar houten cilinders met een verschillend gewicht, maar met
een identieke grootte.
Op de onderzijde staat een kleurcode, zodat men een controle heeft over de juiste paren met
hetzelfde gewicht.
Technische info:
• de cilinders zijn 4 x 6 cm en liggen hierdoor vlot in de hand
• houten kistje: 20 x 15,5 cm
set van 6 paar

542273

57,52

1

Uitgebreide set tastgevoeligheid Sensory Bag
Handige set van 33 items die te maken hebben met oppervlakte- en tastgevoeligheid.
Zeer veelzijdige selectie: Sensory bag, Masse (2), Bobo massager, Animal massagers (3),
Smoothies (4), Finger massagers, Rubber Wheel massagers (4), Massage rollers (2), Octopus
massager, Dolphin massager, Spiky massagers (4), Massage rings (2), Wheel foot massager,
Massage roller ball, Shaving brushes (3), Dome massager, Foot massager, …
Alles kan compact opgeborgen worden in een bijgeleverde zak.
Technische info:
• zak: 45 x 36 cm
33 stuks in een handige opbergzak
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Uitgebreide set tactiele perceptie: contrasten
Handige set van 30 items die vooral te maken hebben met oppervlakte- en tastgevoeligheid.
In deze set vindt men vooral "contrasten": warm/koud, zacht/hard, zacht/ruw,
reflecterend/absorberend, rond/hoekig e.a.
Zeer veelzijdige selectie: Guiro shaker tube, Pinpression, 2 Wheel massage roller, 8 wheel
massage roller, Z-Ball, Sensory ball 90 mm(2), Huggable heart, Koosh Balls, UV, Mittens two
pairs, Vibrating Pillow, Spider ball - small(2), Space blanket set of 3, Contrasting tacile tray
(tubs), set of 3 smiling faces, Magic power ball, Jumbo water wigglers set of 2(2), Mini cuddle
ball, Finger colour mat - set of five, Goohey mesh ball - set of 4 different, tactile hands & feet,
Feelie bag stand, Tactile Disc, Bobo Massager, Squeeze-N-Discover bag, Tentacle knobbly
wobbly(100 mm), Rainbow clackerz, Matching textures bag, Hairy puffer ball, plastic tub large…
Alles kan compact opgeborgen worden in een bijgeleverde plastiek bak met wieltjes.
Technische info:
• bak: 80 x 39 x 30 cm
30 items in een opbergbox

M17419

1.825,00

1

Zandtafel
Massieve beukenhouten zandbak met een bodem uit veiligheidsglas. Het is aan te raden enkel
met dit speciale zand te werken om de glasplaat niet te beschadigen.
Deze activiteit past perfect in de Montessori-aanpak, het stimuleren van de proprioceptie, de
tastzin en de vormperceptie.
Men kan onder de glasplaat werken met kleur of aluminiumfolie, dit om speciale effecten te
bereiken.
Verkrijgbaar in 2 groottes:
• groot: 65 x 50 x 5 cm met 1 kg kwartszand, 1 gladstrijker, 2 decoratieve rakels
• klein: 37 x 27 x 5 cm met 0,5 kg kwartszand
Het kleine model is gemakkelijk stapelbaar.
groot ( 65 x 50 x 5 cm)
klein (37 x 27 x 5 cm)
deksel voor grote zandtafel

102201
102202
102317

139,88
69,83
52,90

1
1
1

81,93
38,31
4,83

1
1
1

169,00

1

Toebehoren voor zandtafel
Extra toebehoren voor zandtafel:
Set 1:
• 1 zandbuis 21 cm
• 1 egelbal 6 cm
• 2 magnetische loopkevers
• 1 gladstrijker
• 4 voetjes
• 1 instructiefolder
Set 2:
• 3 verschillende kammen
• 1 egelbal 6 cm
• 2 penselen en een stift
• 1 gladstrijker
Daarnaast is het speciale kwartszand afzonderlijk verkrijgbaar.
1 kg volstaat voor het vullen van de grote zandtafel.
set 1
set 2
kwartszand 1 kg

102306
102305
102316

Scherm voor sensorische testen en tastoefeningen
Dit voorgevormd kunststof scherm is multifunctioneel voor testen en tastoefeningen.
Opvouwbaar om compact op te bergen.

A4541

www.advys.be

Indicatieve publieks richtprijzen 2017 incl. btw B (onder voorbehoud)

adhome: ad

courant/stock: a

staffel mogelijk: X

10/07/2017

Tasten & proprioceptie

Tasten

Voelkast
Een uitstekend hulpmiddel bij het geven van tastoefeningen.
Aan de ene zijde van deze stevige houten doos zijn 2 openingen voor de handen, aan de andere
zijde kan de therapeut observeren wat er precies gebeurt en kunnen voorwerpen aangeboden
worden.
Technische info:
• kast: 36 x 30 x 16 cm
• openingen: Ø 7,5 cm
128306

98,15

1

Proprioceptie
Comprimo: stapblokken in schuim met verschillende hardheid
Set van 10 schuimblokken met 5 verschillende hardheden of densiteiten.
Er zijn verschillende toepassingsmogelijkheden: bv. de paren sorteren per 2 gelijken, blokken in
oplopende volgorde leggen,…
Op de onderzijde bevindt zich een kleurcode waarmee men kan controleren.
Onderaan zijn de blokken voorzien van kleine gumminoppen waardoor ze ook op een gladde
vloer niet gemakkelijk verschuiven.
Technische info:
• blokken: 24 x 16 x 10 cm
• verwijderbare, stevige hoes (ritssluiting): machinewasbaar op 60°C
192992

142,23

1

Tactiel voetpad met 6 elementen
Deze set bestaat uit 6 elementen met elk een andere structuur om blootsvoets verschillende
tactiele prikkels en massage-effecten te ervaren.
Elk in een levendige kleur en met verschillende oppervlakten: lengtegolven, zigzagpatroon,
diagonale en dwarse groeven, kleine massagestippen en zachte, ronde bolletjes.
Voorzien van 2 clips (1 op de lange en 1 op de korte zijde) voor tal van aansluitmogelijkheden.
Technische info:
• elementen: 52 x 14 x 4 cm, op 4 antislip voetjes, gemaakt van hoogwaardige kunststof
• instructieboekje
• makkelijk te reinigen
• maximale belasting: 120 kg
1013985

92,00

1

Tactiel voetpad met 7 zakken
In de 7 voelzakken kan men verschillende materialen stoppen.
Meegeleverde vulling: schuimballen, touwen, kersenpitten, polystyreenparels, rondhout, houten
bord met gaten,…
Men kan de zakken eventueel aan elkaar bevestigen met klittenband om een pad te maken.
Toepassingen:
• met de hand aanvoelen wat erin zit en wat de verschillen zijn, idem met de voeten
• met de voelzakken een parcours maken waarop men met de blote voeten stapt: hiermee krijgt
men diepe stimuli en oefent men de proprioceptie en evenwicht
• individueel of met meerdere personen
Technische info:
• 35 x 24 cm
• de voelzakken zijn machinewasbaar op 30°C
• alle vullingen zijn gifvrij en veilig
1010565
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Sensorische stimulatie kit
Deze zeer uitgebreide kit bevat meer dan 90 sensorische activiteiten met alle mogelijke
combinaties van visueel, auditief, smaak en geur.
De kit omvat 31 veilige stimuli en 3 opdrachtkaarten.
Tevens is er een handleiding met tips, doelstellingen en voorbeelden van oefeningen en testen.
Bepaalde materialen zijn om hygiënische redenen aan één persoon gebonden. Deze zitten in een
afzonderlijk plastic doosje: o.a. tandenborstel, kam, lepel, textiel. In de kit is er zo één
inbegrepen, maar deze kan afzonderlijk bijbesteld worden.
Het geheel zit netjes geordend in een stevige koffer.
volledige kit met 1 persoonlijke set
extra persoonlijke set
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