
SHX החדרים הרב חושיים שלנו פועלים באמצעות מערכת
והקוגניטיבית.  נגישה למשתמשים בכל רמות היכולת הפיזית  חוויה חושית  המציעה 
המערכת יוצרת חלל אינטראקטיבי, שמאפשרת למטופל לשלוט באופן מלא או חלקי. 
מערכת SHX פועלת באמצעות 'סצנות', כך שאפשר להקרין סרטונים ותמונות במקביל 
והקשרית.  סוחפת  חושית  חוויה  ליצור  מנת  על  שונים,  חושיים  אלמנטים  להפעלת 
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החדרים הרב-חושיים הם מרחב אינטראקטיבי חדש ובטוח, 
שמשמש למגוון מטרות טיפוליות ולמגוון מטופלים. כל אחד 
מהחדרים שלנו הוא ייחודי, ונבנה על מנת ליצור סביבת גירוי 

מקיפה, שתאפשר התערבות טיפולית מותאמת אישית.
אתם  שבה  הטיפולית  בסביבה  לבנות  יכולים  אתם  כעת 
המטופלים  של  לצרכים  בהתאם  חושי,  רב  חדר  עובדים 

שלכם, ובהנחיה מקצועית וצמודה שלנו.
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דגש
טכנולוגיה מסייעת

תכנון והדמית חדר סנוזלן רב חושי - חינם!

חדר
רב חושי

SHX



חדר רב חושי לימודי 
מתאים למשתמשים בגילאי 

הגן ובית הספר, ויש בו את כל 
אמצעי הקלט האפשריים ומספר 

אמצעי פלט שיעבירו תחושה 
של הצלחה. החדר הוא צבעוני 

ועשיר באלמנטים, שיוצרים 
יחד סביבה חינוכית מאתגרת 
ומעניינת לכל משתמש, בכל 

דרגה של נגישות.

חדר החלומות 
מזמין את המטופלים לצלול 
לתוך ים של גירויים, ולחוות 

את העולם דרך צבע מציף, 
צלילי הקפי עם רטט ואביזרים 

שמשלימים את המרחב כמו 
רוח וטיפות מים.

חדר ויסות חושי והרגעות 
מטרת החדר היא לייצר סביבה 
רגועה ובטוחה עם מעט גירויים 

מהסביבה, כדי לסייע למטפל 
לאפיין את הצרכים של המטופל 
בוויסות סנסורי. על ידי כך אפשר 

להתאים את הפעילויות והמוזיקה, 
עוצמת התאורה, הקול וכמות 

הגירויים באופן שייטיבו עמו.

חדר נגיש לילדים 
ילדים לומדים מהתבוננות בעולם, 

הקשבה, הרגשה וחקירה. 
החדר תוכנן במיוחד עבור ילדים 
בגילאים צעירים, כדי לשפר את 

התפתחותם באמצעות גירוי 
הנשלט על ידי החושים.

חדר נגיש למבוגרים
חושים, רגשות וזיכרונות אישיים 

יכולים לסייע לעורר מטופלים 
מבוגרים - להפוך אותם לפעילים 

יותר, להאט הידרדרות תחושתית, 
מוטורית, קוגניטיבית וחברתית 
ולשפר את מצב רוחם. סביבת 

SHX החדשנית מאפשרת 
למטפל לעורר מצבי רוח, 

להתמודד עם רגשות ולתרגל 
תרגילי גירוי קוגניטיביים.

פינה ויברואקטוסטית
חדר שלם עם כמה מאפיינים 
ויברואקוסטיים או פינה בחדר 

הפעלה מאפשרים תחושה של 
רטט, שמופק מרמקול בתדר 

נמוך. הרמקול מעביר את השמע 
בצורה משמעותית, ומחבר 
בצורה מושלמת בין הסרט 

המוצג או צלילים במערכת לבין 
התחושה הפיזית.
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פינה רב חושית
אולטרה סגולית – מתאימה בין 
היתר לילדים עם בעיות ראיה 

וגריית ראיה. ניתן לשלב את 
הפינה האולטרה סגולית בחדר 

חושך, ולהשתמש בה כדי 
לשחק וליצור גירוי אור וצל.
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תכנון והדמית חדר סנוזלן רב חושי - חינם!


