
KEDJEVÄST® 
BALANCE

Somnas Kedjeväst® Balance är en dagprodukt som påverkar känsel-, muskel- och ledsinnena. Med 
hjälp av de tre justerbara resårbanden med kardborre kan man själv anpassa trycket mot kroppen. 
Trycket ger en tydlig återkoppling på kroppens gränser och effekten blir en ökad kroppsuppfattning. 
Västen har även kardborreband vid axelbanden vilket gör den lätt att ta på och av även vid begrän-
sad rörlighet i axel, samt för att individanpassa västens längd efter överkroppens längd. Kedjevästens 
trycke, kedjornas stimulans och den omslutande effekten lugnar sinnena. Genom att lugna sinnena och 
öka kroppsuppfattningen kan man lättare koncentrera sig på aktiviteter i vardagen och den hjälper till 
att bevara fokus och sålla bort onödiga intryck.  

För bästa möjliga komfort för så många som möjligt finns inga kedjor över axlar, skuldror och byst vil-
ket också gör att västen går att använda i så många olika situationer som möjligt. Somna® Tyngdkrage 
medföljer och ger extra omfamning och tyngd över axlarna.

Det klassiska snittet och runda, diskreta mönsterkonstruktion får västen att se nätt och sportig ut. Den 
smidiga och tunna konstruktionen gör västen sval, bekväm och diskret. Den går lätt att bära under en 
tröja eller en jacka. 



SOMNA AB
Panelvägen 16  |  443 61 Stenkul len  |   Sweden

TEKNISK SPECIFIKATION

ARTIKELNUMMER/STORLEK/VIKT

Art.nr Benämning  Storlek  Vikt
600810 Kedjeväst® Balance  Junior (4-8 år) 1 kg
600815 Kedjeväst® Balance XS  2 kg
600820 Kedjeväst® Balance S/M  2,5 kg
600822 Kedjeväst® Balance M/L  3 kg
600825 Kedjeväst® Balance  L/XL  3,5 kg

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

Kedjeväst® Balance finns med i Hjälpmedelsdatabasen.

MATERIAL
Textil: 70% Polyester, 30% Bomull
Fyllning: 100% Stålkedjor

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

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

Somna® Tygndkrage får ej upphettas.

Somna® Tyngdkrage medföljer.


