
KEDJETÄCKE® 
BALANCE

Somnas Kedjetäcke® Balance är det nyaste tillskottet bland Kedjetäcken. Kedjorna är placerade mer centralt i 
detta åtta kilos täcke, i linje med kroppens position, vilket ger en extra omslutande effekt. 

Somnas Kedjetäcke® är ett tyngdtäcke som ger sinnesstimulans genom ett jämnt fördelat tryck och tyngd. Det 
är framtaget för att lindra oro, ångest och sömnsvårigheter. Våra Kedjetäcken ger en omslutande effekt via 
de flexibla längsgående kedjorna som följer kroppens konturer. Effekten blir att man kan slappna av, komma 
ner i varv samt få en bättre sömnkvalitet.

Somnas Kedjetäcke® har en 2-i-1 funktion, en kedjesida och en vadderad sida. Med den vadderade sidan mot 
kroppen får man ett jämnt och 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 
brukare och personal lätt ska kunna skilja på de olika sidorna. Somnas Kedjetäcke® är genom sitt unika hand-
havande det mest praktiska tyngdtäcket som idag finns på marknaden.

Tack vare Oeko-Tex-certifikat av Somnas Kedjetäcke® inom den strängaste klassen: Standard 100, Klass I, kan 
vi med säkerhet veta att våra Kedjetäcken är säkra att använda med hänsyn till humanekologi och harmlösa 
kemikalier. Somnas Kedjetäcke® är ett svalt tyngdtäcke som andas. Vadden i Kedjetäcket är gjord så tunn som 
möjligt där textilen har en konstruktion med små porer och hålrum som gör att både fukt och ånga enkelt 
kan transporteras. På detta vis skapas en behaglig och torr miljö under hela sömncykeln. 

Somnas Kedjetäcke® är en CE-märkt medicinteknisk Klass I-produkt, som möter kraven i de medicintekniska 
regelverken (MDD 93/42/EEG och Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11). Vår dokumentation avseende 
evidens och produktsäkerhet har noggrant granskats och godkänts av Läkemedelsverket. I och med detta 
omfattande arbete kan vi säkerställa en hög säkerhet för patienter och användare samt att förskrivningen 
sker på en grund där vi har starka evidens.
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TEKNISK SPECIFIKATION

ARTIKELNUMMER/STORLEK/VIKT

Art.nr Benämning  Mått  Vikt  
600860 Kedjetäcke® Balance 150 x 200 cm  8 kg

FÖRDELAR VID ANVÄNDNING
• Ger en lugnande effekt
• Lättare att komma till ro inför sänggående
• Förbättrar sömnkvaliteten

MATERIAL OCH INNEHÅLL
Textil: 90% Polyester, 10% Polypropylen
Fyllning: 100% Stålkedjor
Tillverkad i Sverige

TVÄTTANVISNING
Skontvätt 60 °C, rekonditionering 70 °C. 
Tvättpåse ska användas.
Dela täcket före tvätt. 

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

TILLBEHÖR

Art.nr Benämning      Mått
600410 Somna® Hygienöverdrag     150 x 200 cm
600466 Somna® Påslakanset Bomullssatin   150 x 200 cm

SOMNA AB
Panelvägen 16  |  443 61 Stenkul len  |   Sweden

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

= delbart med dragkedja


