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Västen med tillhörande 

tyngdkrage skall alltid tvättas 

i tvättpåse.

60°C
Kedjeväst® kan tvättas i högst 

60°C. Välj skonsamt tvätt- 

program. Tvätta med liknade 

färger.

Ej kemtvätt 

Ej torktumling 

Tyngdkragen får ej 

upphettas/värmas.
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PRODUKTINFORMATION

Kedjeväst® är tillverkad i 

material som uppfyller 

kraven enligt standard 

SS-EN ISO 12952-1:2010.

 Kedjeväst® är CE-märkt.

Kedjeväst® är  

en svensk produkt.

VARNING

Kombinationen av tung/hårt åtspänd väst och svag lungkapacitet hos 
brukaren kan medföra att andningskapaciteten blir försämrad.

Övervaka därför användningen av västen hos brukare  
där sådan risk kan föreligga.

Tänk på snubbelrisken när västen ligger på golvet.

Västen innehåller kedjor av stål. Om brukaren har inopererad utrust-
ning som kan tänkas bli påverkad av metallinnehållet, 

rådgör med ansvarig läkare.

Beakta risken att fastna med västen vid lek.

BRUKSANVISNING
Kedjeväst®

Vikten och trycket mot 
kroppen påverkar de taktila och 
proprioceptiva sinnena vilket ger 
en lugnande inverkan.

Somnas Kedjeväst® är framtagen 
i ett tyg som är slitstarkt och i en 
praktisk mörkgrå färg.

Du väljer själv hur hårt du 
spänner åt västen för önskad 
effekt.

• 

VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Ångest och oro
• Neuropsykiatriska diagnoser 

(ADHD, ADD, Autism, 
Aspergers- & Tourettes 
syndrom)

• Psykisk ohälsa
• Demens
• Förvärvad hjärnskada
• Sömnproblem
• Spasticitet
• Neurologiska sjukdomar
• Anorexi/Bulimi
• Normalt åldrande
• Motorisk oro

Storlek Ca vikt Tyngdkrage Totalvikt

110/122    4-7 år 1 kg Small 1,35 kg 2,35 kg

128/140    7–10 år 1,5 kg Small 1,35 kg 2,85 kg

146/158    10–13 år 2 kg Small 1,35 kg 3,35 kg

Small 2,5 kg Large 2,3 kg 4,8 kg

Medium 3 kg Large 2,3 kg 5,3 kg

Large 3,5 kg Large 2,3 kg 5,8 kg

X-Large 4 kg Large 2,3 kg 6,3 kg
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Tyngdkrage

Tyngdkragen har tre fästpunkter med tryckknappar. 
Två fram och en baktill.

Det går även bra att använda 
tyngdkragen utan väst.

Så här tar du på dig Kedjeväst® 

Västen bör användas så nära kroppen som möjligt t.ex. med en t-shirt 
under samt att man drar åt de justerbara spännena för att uppnå bäst 
effekt. Västen och tyngdkragen kan användas ihop eller var för sig. 
Kedjevästen kan med fördel användas med en tröja/jacka utanpå.
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Lägg västen om kroppen. Stäng spännena.

Dra åt banden tills du uppnår 
önskat tryck.

För ytterligare vikteffekt 
använd tyngdkragen.


