
SOMNA KEDJETÄCKE SENSITIVE    BRUKSANVISNING

VARNING

Vid begränsad hjärt- och lungkapacitet, rådfråga läkare innan

användning av Kedjetäcke® Sensitive.

Tänk på snubbelrisken när täcket ligger på golvet.

Rådgör med ansvarig läkare om brukaren har inopererad 
utrustning som kan tänkas bli påverkad av metallinnehållet.

Användare med dålig/svag motorik skall hållas under uppsikt.

Täcket skall alltid tvättas i 
medföljande tvättpåse

60°C
Tvättas i högst 60°C – välj 

skonsamt tvättprogram 

Täcke med dragkedja kan 
delas före tvätt 

Rekonditionering kan utföras 
i 70 °C

Tål ej blekmedel 
 
 
 
Ej strykning 
 

Kemtvätt: Använd inga 
vätskor starkare än 
perkloretylen 

 Ej torktumling men 
torkning i torkskåp på 
låg värme går bra.

TVÄTTANVISNING

PRODUKTINFORMATION

Täcket är tillverkat i flamhär-
diga material Yttertyg: Trevira 
CS Kedjetäcket uppfyller   

 kraven enligt standard 
 SS-EN ISO 12952-1/2.

Kedjetäcket är CE-märkt

Patenterat. 

Kedjetäcke® Sensitive är 
en svensk produkt

Tillverkas i Stenkullen.
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BRUKSANVISNING 

Somna Kedjetäcke® Sensitive 

Kom till ro och upplev bättre sömn-
kvalitet med Kedjetäcke® Sensitive. 

I detta täcke så har vi adderat mer 
vadd jämfört med vårt klassiska 
Kedjetäcke®.

Kedjorna i de längsgående kanalerna 
gör att Kedjetäcke® Sensitive formar 
sig efter kroppen. Tyngden och ked-
jornas taktila stimulans ger känslan 
av ett behagligt, djupt tryck. 

VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

 Neuropsykiatriska diagnoser ( t.ex.   
 ADHD, ADD, Aspergers syndrom, 
 Autism och Tourettes syndrom)

 Psykisk ohälsa

 Demens

 Förvärvad hjärnskada

 Sömnsvårigheter
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 Spasticitet

 Neurologiska sjukdomar

 Oro och ångest, motorisk oro

 Anorexi/Bulimi

 Normalt åldrande

VIKTER

Vuxen ca: 

  5 kg    7 kg    9 kg    11 kg  

Mått ca: 205 x 150 cm

TILLBEHÖR

  Hygienöverdrag

 Påslakan

  Tvättpåse
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Extra vadderad sida. Kedjesida.

I Kedjetäcke® Sensitive  har den vadderade sidan mer vadd jämfört med vårt klassiska Kedjetäcke®.

Kedjetäcke® Sensitive används 
som ett vanligt täcke och 
placeras i ett påslakan eller 
hygienöverdrag.

Om du vill tillföra mer värme 
och/eller mer dämpning så kan 
du addera till ditt vanliga täcke.

Kedjetäcke® Sensitive finns med 
i Hjälpmedelsdatabasen.

Användning

Somnas Kedjetäcke® Sensitive 
har en unik 2-i-1 funktion, en 
mjuk sida med mer vadd än vårt 
klassiska Kedjetäcke® samt en 
kedjesida som ger en taktil sti-
mulans av kedjorna  Vilken sida 
man föredrar är individuellt så 
man bör pröva sig fram och man 
kan således gradera och variera 
stimulansen efter behov. 

Använd Kedjetäcke® Sensitive 
som täcke på natten eller som 
lugnande och avstressande filt 
under dagen. Täcket kan vikas 
dubbelt för att få ett ökat tryck 
på kroppen.

Kedjetäcke® Sensitive formar sig efter kroppen och ligger således tätt kring kroppen.


