
NATTPRODUKTER

SOMNAS TYNGDPRODUKTER 
– ETT NATURLIGT SÄTT ATT KOMMA TILL RO
Våra tyngdprodukter är uppskattade hjälpmedel som förskrivs till personer med
kognitiva nedsättningar för att underlätta vardagen. Produkterna har även god effekt 
på personer som lider av stress, oro och sömnsvårigheter.

Tyngden, trycket och den omslutande effekten bidrar till en ökad kroppsuppfattning 
och upplevs lugnande. När du får en ökad kroppsuppfattning minskar spänningsnivån i 
kroppen vilket ger en bättre andning och ett ökat lugn.

Somnas kedjetäcken baseras på en unik, patenterad lösning som hjälper människor att 
slappna av, komma till ro och sova bättre på naturlig väg. 



KEDJETÄCKE®
Somnas Kedjetäcke® har en 2 i 1-funktion, en 
kedjesida och en vadderad sida. Vilken sida man 
väljer att vända mot kroppen är individuellt. Med 
kedjorna vända mot kroppen får man en större 
taktil stimulering. Den mer kännbara beröringen 
från täcket har i vissa fall en mer lugnande effekt. 

Kedjetäckets smidighet gör att du kan svepa det 
om dig i sittande ställning. Önskar du mer vikt nå-
gonstans på kroppen kan du vika täcket dubbelt. 
Det är tillverkat för att vara så svalt som möjligt. 
Önskas mer värme, går det bra att kombinera 
med ett vanligt täcke.

För de som vill ha ett mjukare täcke finns Kedje-
täcke® Sensitive. Det har samma 2 i 1-funktion som 
Somnas klassiska Kedjetäcke®, men här har den 
mjukare sidan dubbelt så mycket vaddering. 

Kedjetäcket finns i både baby-, barn- och vuxen- 
storlekar vikter från 1,5 kg upp till 14 kg.

LÄTT ATT ANVÄNDA
Alla Somnas produkter levereras i en väska, vilket gör det enkelt att ta med sig produkten. Tack vare kedjor-
na är produkterna smidiga att hantera. Kedjetäcken finns i standardstorlekar vilket gör att de kan användas 
med vanliga påslakan. Det finns även specialsydda påslakan med dragkedja runtom som gör byte ännu 
enklare.

Täcken från 8 kg och uppåt är delbara genom en dragkedja. Det gör att även de kan tvättas i en vanlig 
tvättmaskin, 60 grader, i den tvättpåse som medföljer varje väska.

OM SOMNA OCH VÅRA PRODUKTER
Somna har varit aktivt på marknaden i tio år. Alltsedan starten bedriver vi egen produktutveckling och pro-
duktion i Sverige. Idag har vi långt över 50 000 användare som tack vare sina tyngdprodukter upplever en 
bättre fungerande vardag. Produkterna kan köpas via vår webbshop inom Europa. Vårt team av kvalificerade 
produktspecialister genomför löpande utbildningar och stöttar kunder och användare i specifika frågor.

Tyngdprodukterna är CE-märkta Medical Devices (Class I) och vårt Kedjetäcke® är certifierat enligt Oeko-Tex® 
Standard 100, produktklass 1 vilket innebär en bevisat hög produktsäkerhet för våra konsumenter. Alla ingåen-
de komponenter är valda med hänsyn till miljö och användare.
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