KÄY TTÖOHJ E
SOMN A® BLA N K ET BA LA N C E
Somna® Blanket Balance rauhoittaa ja
lievittää levottomuutta. Peiton pitkittäiset ketjut myötäilevät kehon linjoja
ja saavat aikaan miellyttävän sisään
sulkevan tuntemuksen.

K ÄY T TÖ
Somna® Blanket Balance -peitossa ketjut ovat keskitetyssä linjassa kehon
asennon kanssa, mikä luo erityisen sisään sulkeva tunteen.
Somna® Blanket Balance on kaksitoiminen: toinen puoli on ketjupuoli ja toinen puoli on pehmustettu. On yksilöllistä, kumpi puoli tuntuu mukavammalta. Ketjupuoli kehoa vasten käyttäjä saa lisästimulaatiota kosketusaistille.
Käyttäjä voi itse kokeilla, kumpi puoli tuntuu miellyttävämmältä. Ketjupuolella on puolikuun kangas, joka erottaa sen helposti pehmustetuilta puolilta.
Laita Somna® Blanket Balancepussilakanan sisään. Peittoa voi käyttää
koko yön, mutta suosittelemme aluksi käyttämään peittoa lyhyehköjä aikoja
ja pidentämään peiton käyttöaikaa vähitellen. Peitto on joustava, joten se
on helppo taitella kaksin kerroin, jos johonkin kehon osaan halutaan lisäpainoa. Peitto on kehitetty mahdollisimman viileäksi.
Kun peiton nostaa hartioille istuvassa asennossa ja antaa sen myötäillä
kehon linjoja, vaikutus on rauhoittava päivän lepohetkillä.

PESUOHJE
Pestään mukana tulevassa pesupussissa. Vetoketjullinen painopeitto jaetaan
kahtia ennen pesua.
Enintään 60 °C –
hienopesuohjelma

Kemiallinen pesu
tetrakloorieteenillä

Valkaisu kielletty
Kuivaa peitto heti pesun jälkeen
Rumpukuivaus kielletty
Silitys kielletty

TUOTETIEDOT
Somna® Blanket Balancetäyttää vuodevaatteiden syttyvyyttä koskevan
standardin vaatimukset (SFS-EN ISO 12952-2, sytytyslähteenä pieni avoliekki).
Päällyskangas on palamatonta Trevira CS -materiaalia.
Tekstiili: 90% Polyesteriä, 10% Polypropeeni
Täyte: 100% Teräsketjut
Somna® Blanket Balance on CE-hyväksytty lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY
mukaisesti.
Somna® Blanket Balance on patentoitu ruotsalainen tuote.

KOOT/PAINOT
150 x 200 cm / 8 kg

H U O MA A
•

Jos käyttäjän keuhkojen toiminta on heikentynyt, käänny lääkärin
puoleen ennen painopeiton käyttämistä.

•

Käänny lääkärin puoleen, jos käyttäjällä on implantti tai lääkinnällinen apuväline, jonka toimintaa tuotteen sisältämä metalli voi häiritä.

•
•
•

Lattialla oleva peitto voi aiheuttaa kompastumisriskin.
Heikentynyt lihasvoima voi aiheuttaa riskin.
Käytä hygieenistä suojusta tukahduttavaa vaaraa.
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