
KEDJEFILT® | BRUKSANVISNING

Kedjefilten skall alltid tvättas 

i medföljande tvättpåse

60°C

Kedjefilten tvättas i högst 

60°C – välj skonsamt 

tvättprogram

Rekonditionering kan 

utföras i 70 °C

Tål ej blekmedel

Ej strykning 

Kemtvätt: Använd inga 

vätskor starkare än 

perkloretylen

Ej torktumling

TVÄTTANVISNINGAR

PRODUKTINFORMATION

Kedjefilten är tillverkad i 

material. som uppfyller 

kraven enligt 

standard SS-EN ISO 

12952-1:2010.

Kedjefilten är CE-märkt

Patenterad.

Kedjefilten är en svensk 

produkt

Tillverkas i Stenkullen.
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VARNING

Kombinationen av tung filt och svag lungkapacitet hos brukaren  
kan medföra att andningskapaciteten blir för dålig. Övervaka därför 

användningen av filten hos brukare där sådan risk kan föreligga. 
Tänk på snubbelrisken när filten ligger på golvet.

Filten innehåller kedjor av stål. Om brukaren har inopererad utrustning som 
kan tänkas bli påverkad av metallinnehålet,  

rådgör med ansvarig läkare.

Om filten hamnar över manöverdon på en rullstol eller förhindrar 
hjulens rörelse så kan detta medföra risk.

BRUKSANVISNING 
Kedjefilt®

VANLIGA 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Oro och ångest

• Neuropsykiatriska diagnoser 
(ADHD, ADD, Aspergers syndrom, 

Autism och Tourettes syndrom)

• Psykisk ohälsa

• Demens

• Förvärvad hjärnskada

• Sömnproblem

• Spasticitet

• Neurologiska sjukdomar

• Anorexi/Bulimi

• Normalt åldrande

• Motorisk oro

Kom till ro med Somnas Kedjefilt®. 
Kedjorna i de längsgående ka-
nalerna formar filten tätt intill 
kroppen och ger ett behagligt 
omslutande tryck.

Kedjefilten har samma egenskaper 
som Kedjetäcket men är framtagen 
för att främst användas dagtid. 
Kedjefiltens funktion är baserad på 
vetenskapliga studier om tyngdens 
och tryckets lugnande inverkan.

Kedjefilten har en 2 i 1-funktion, 
en kedjesida och en vadderad sida. 
Med kedjorna vända mot kroppen 
får man ett punkttryck, en större 
taktil stimulering av huden. Vilken 
sida man väljer är individuellt.

Kedjefilten är framtaget i ett tyg 
som är slitstarkt och i en praktisk 
mörkgrå färg.

Kedjefilten finns med i 
Hjälpmedelsdatabasen.

VIKT OCH STORLEK

• 4 kg Mått ca.: 125 x 70 cm

• 5 kg Mått ca.: 205 x 70 cm 

• 7 kg Mått ca.: 205 x 70 cm 
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Användning

Vår Kedjefilt® kan användas i olika situationer.

Vid dagvilaUtomhus

På jobbet Vid resa

1 2

Vår Kedjefilt® kan användas på flera olika sätt.

En Kedjefilt® kan vikas 
för att bättre passa i 
t ex en rullstol eller 
fåtölj.

Beroende på hur du viker din filt upplevs trycket 
mot din kropp olika.

1 Låt filten ligga  
ovikt mot din kropp för 
ett lätt, behagligt 
tryck. 

2 Eller vik filten liten 
och kompakt för ett 
lite intensivare tryck.


