
KEDJETÄCKE®

®Somna Kedjetäcke بطانية بها بعض الوزن اإلضافي ُصممت بطريقة تهدف إلى تخفيف القلق واالضطراب ومساعدتك أخيًرا في 

التغلب على األرق. تستند وظيفة البطانية إلى الدراسات العلمية التي أجريت على التأثير المهدئ للوزن المناسب بحيث يعينك على االسترخاء 
والراحة والحصول على قدر من النوم الهانئ.

تتميز بطانية ®Somna Kedjetäcke بوظيفتين تقوم بهما في آٍن واحد: فهي مبطنة من جهة، وعلى الجهة األخرى توجد بعض السالسل. 
وعند وجود الجانب المبطن على الجسم، فإنه يمنحه ضغًطا أعمق، بينما يمنح الجانب المزود بالسالسل الجسم تحفيًزا أكبر عن طريق اللمس. 
ويعود لك وحدك خيار استخدام البطانية على الجانب الذي تحب. تتخذ سالسل البطانية شكل منحنيات الجسم وتمنحك شعوًرا لطيًفا باالحتضان 

يساعدك على االسترخاء والشعور بالراحة بسهولة. 

ُصممت بطانية ®Somna Kedjetäcke إلضافة المزيد من الوزن دون إزعاجك بالدفء المبالغ فيه. وُطليت السالسل بمسحوق مخصص 
وُرتبت في قنوات منفصلة كي ال يصدر عنها أي ضوضاء. وبفضل حشوتها البسيطة بحدها األدنى، تمنحك البطانية إحساًسا ببرودة لطيفة. وإذا 
كنت في حاجة إلى المزيد من الدفء، فكل ما عليك هو استخدامها مع لحاف عادي. أما إذا كنت ترغب في بعض االسترخاء اللطيف في ساعات 

النهار، فليس عليك سوى وضع البطانية على كتفيك حتى تستقر عليهما وتتخذ شكل الجسم. تتميز بطانية ®Somna Kedjetäcke بمرونة 
فائقة بحيث يمكنك طيها مرتين إذا أردت المزيد من الوزن على منطقة من الجسم بعينها. 

وكما هو الحال مع جميع منتجات Somna األخرى، تعزز ®Somna Kedjetäcke الوعي الذاتي بالجسم؛ األمر الذي قد يترك الكثير من 
اآلثار المهدئة على الحواس، كما أنه جيد للتركيز.



المواصفات الفنية

الحجم / الوزن
x 200  150 سم

4 و6 كجم 
8 و10 و12 و14 كجم )مقسمة بسّحاب(

x 125  105 سم
3.4 و5 كجم

يمكنك استخدامها في الحاالت التالية 
• األرق واضطرابات النوم

• األمراض النفسية العصبية
 )ASD( اضطراب طيف التوحد •

• األمراض النفسية 
• الخرف

• فرط التوتر التشنجي 
• االضطراب والقلق
• األمراض العصبية

• فقدان الشهية / الشره المرضي
• االضطرابات الحركية

النسيج والحشو
تريفيرا سي إس، وحشو من البوليستر وسالسل من الصلب.

تعليمات التنظيف
يجب غسلها في حقيبة الغسيل المرفقة على درجة حرارة ال 

 تتجاوز 60 درجة مئوية. البطانيات التي تبلغ 8 كجم أو أكثر 
يجب فصلها قبل الغسيل.

منتجات Somna حاصلة على اعتماد المطابقة األوروبية 
.93/42/EEG لألجهزة الطبية بموجب التوجيه

SOMNA AB
 Panelvägen 16  |  443 61 Stenkullen  |  Sweden

®Somna Kedjetäcke و®Somna Kedjefilt منتجات سويدية ذات عالمة تجارية وحاصلة على براءة اختراع.


