
KEDJETÄCKE® 
SENSITIVE

Somnas Kedjetäcke® Sensitive är ett tyngdtäcke framtaget för att lindra oro, ångest och 
sömnsvårigheter. Täckets funktion är baserat på vetenskapliga studier om tyngdens lug-
nande inverkan. Kedjorna i täcket följer kroppens konturer och ger ett jämnt tryck och en 
omslutande känsla. Effekten blir att man kan slappna av, komma ner i varv samt få en 
bättre sömnkvalitet.

Somnas Kedjetäcke® Sensitive har en 2 i 1 – funktion, en kedjesida och en vadderad sida. 
Kedjetäcke® Sensitive har dubbel vaddering vilket gör detta täcke varmare än Kedjetäcke®. 
Med den vadderade sidan mot kroppen får man ett djupt tryck, och med kedjesidan mot 
kroppen får man en ökad taktil stimulans. Vilken sida man väljer att vända mot kroppen 
är individuellt. Kedjesidan har en textil med halvmånar för att lättare kunna skilja den mot 
den vadderade sidan. 

Kedjetäckets mjuka kantband och rundade hörn vid dragkedjan ger täcket en mjuk skön 
kännsla mot ansiktet. Täckets smidighet gör att man kan vika det dubbelt om mer vikt 
önskas någonstans på kroppen. Att lägga täcket över axlarna och låta det forma sig efter 
kroppen ger ett skönt lugn vid vila och återhämtning dagtid.

Precis som Somnas övriga produkter främjar Kedjetäcket® kroppsuppfattningen vilket verkar 
lugnande på sinnena och är positivt för koncentrationen.



TEKNISK SPECIFIKATION

ARTIKELNUMMER/STORLEK/VIKT

Art.nr Benämning  Mått  Vikt
500145 Kejetäcke® Sensitive 200 x 150 cm 5 kg
500150 Kejetäcke® Sensitive 200 x 150 cm  7 kg
500155 Kejetäcke® Sensitive 200 x 150 cm  9 kg
500160 Kejetäcke® Sensitive 200 x 150 cm  11 kg 

FÖRDELAR VID ANVÄNDNING
• Dämpar oro och ångest
• Uppnå ett större lugn och få bättre sömn
• Förbättrad kroppsuppfattning
• Förbättra uppmärksamhet och koncentration
• Öka hjärnans förmåga att organisera sinnesintryck

MATERIAL OCH INNEHÅLL
Trevira CS, dubbel polyestervadd samt  
stålkedjor

TVÄTTANVISNING
Tvättas i högst 60 °C. Tvättpåse kan användas.
Täckena delas före tvätt. 

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

TILLBEHÖR

Art.nr Benämning  Mått
600410 Hygienöverdrag  210x150 cm
600465 Påslakanset bomull 210x150 cm
600460 Påslakan Trevira  210x150 cm

Kedjetäcke® är en patenterade och varumärkesskyddad produkt som finns med i Hjälpmedelsdatabasen. 

= delbart med dragkedja
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