
BRUKSANVISNING
KEDJETÄCKE® BALANCE

ANVÄNDNING
Kedjetäcke® Balance har kedjorna placerade mer centralt, i linje med 
kroppens position, vilket ger en extra omslutande effekt. 

Kedjetäcke® Balance 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. Man får 
prova sig fram till vilken sida som känns bäst. Kedjesidan har en textil med 
halvmånar för att lättare kunna skilja den mot den vadderade sidan.

Placera Kedjetäcke® Balance i ett påslakan. Man kan sova hela nätterna 
med täcket, men i början rekommenderas att använda täcket vid kortare 
stunder för tillvänjning. Öka därefter användningen successivt. Kedjetäck-
ets smidighet gör även att det går att vika om man önskar ökad tyngd 
någonstans på kroppen. Täcket är tillverkat för att vara så svalt som 
möjligt.

Att lägga täcket över axlarna och låta det forma sig efter kroppen i 
sittande läge ger ett skönt lugn vid vila under dagen. 

Kom till ro med Somnas Kedjetäcke® 
Balance. Kedjorna i de längsgående 
kanalerna formar täcket tätt intill 
kroppen och ger ett behagligt 
omslutande tryck.



200 x 150 cm / 8 kg
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OBSERVERA 
• Vid svag lungkapacitet, rådfråga läkare före användning av 

tyngdtäcke. 
• Rådgör med läkare om inopererad utrustning skulle kunna 

påverkas av stålkedjorna. 
• Beakta risk att snubbla om tyngdtäcket ligger på golvet. 
• Var aktsam vid svag muskelkapacitet.
• Vid användning av hygienöverdrag, observera 

kvävningsrisk.

Högst 60°C – skonsamt 
tvättprogram

Ej torktumling

Ej strykning

Tål ej blekmedel

Använd inga vätskor
starkare än perkloretylen
vid kemtvätt

Kedjetäcke® Balance uppfyller kraven enligt standard Antänd-
lighet med tändsticksliknande låga (SS-EN ISO 12952-2). Yttertyg 
i flamsäkert Trevira CS-material.

Kedjetäcke® Balance är CE-godkänt enligt direktiven om 
medicintekniska produkter 93/42/EEG.

Kedjetäcke® Balance är en svensk patenterad produkt.

Täcke med dragkedja ska delas innan tvätt. Tvättpåse kan användas. 

STORLEKAR/VIKTER

TVÄTTRÅD

PRODUKTINFORMATION


