
KEDJEVÄST® 2.0

Somnas Kedjeväst® är en dagprodukt som påverkar känsel-, muskel- och ledsinnena. Med 
hjälp av de justerbara spännena kan man själv anpassa trycket mot kroppen. Trycket ger 
en tydlig återkoppling på kroppens gränser och effekten blir en ökad kroppsuppfattning. 
Kedjorna i västen ger stimulans och en lugnande effekt. Genom att lugna sinnena och öka 
kroppsuppfattningen kan man lättare koncentrera sig på aktiviteter i vardagen samt få en 
bättre koordination. 

Vår Kedjeväst® är utformad för att vara så smidig som möjligt, inga kedjor är placerade 
över axelpartiet eller skulderbladen, detta för att bevara en god komfort och rörlighet. 
Kedjevästen ska användas så nära kroppen som möjligt och kan med fördel användas 
med en tröja eller jacka utanpå. Västen och den avtagbara tyngdkragen kan användas 
ihop eller var för sig. Med kragen på får man en extra tyngd och grundning från axlarna 
och ner genom kroppen. 

Tyget är slitstarkt och i en mörkgrå färg. 

Västen hjälper till att bevara fokus och sålla bort onödiga intryck. Den kan exempelvis 
används för att klara av att delta i sociala sammanhang eller för att förbereda sig inför 
en aktivitet som upplevs som svår, t. ex. att gå och handla. 

Precis som Somnas övriga produkter främjar vår Kedjeväst® kroppsuppfattningen vilket 
verkar lugnande på sinnena och är positivt för koncentrationen. 
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TEKNISK SPECIFIKATION

STORLEK/VIKT
Kedjeväst®
110/122, 128/140, 146/158

Kedjeväst®
XS, S, M, L, XL

MÖJLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
• Neuropsykiatriska diagnoser
• Autismspektrumtillstånd 
• Förvärvad hjärnskada
• Psykisk ohälsa 
• Demens
• Spasticitet 
• Oro och ångest
• Neurologiska diagnoser
• Anorexi/Bulimi
• Motorisk oro

MATERIAL OCH INNEHÅLL
Polyester Cotton (PC), samt stålkedjor. 
Tyngdkragen: Polyester Cotton (PC), 
samt granulat. Tyngdkragen får ej upp-
hettas. 

TVÄTTANVISNING
Kedjeväst och tyngdkrage tvättas i 
medföljande tvättpåse i högst 60 °C på 
skonsamt tvättprogram. 

Somnas produkter är CE-godkända 
enligt direktiven om medicintekniska 
 produkter 93/42/EEG.

Kedjeväst® finns med i Hjälpmedelsdatabasen.


