GLIDELÅS

2 i 1-FUNKSJON

BRU KSANVISN I N G
K JEDE DY N E® BA LA N C E
Fall til ro med Somna Kjededyne® Balance. Kjedene i de langsgående kanalene former dynen tett inntil kroppen og
gir et behagelig, omsluttende trykk.

BRUK
Kjededyne® Balance har kjedene plassert mer sentralt, i linje med kroppens posisjon, noe som gir en ekstra omsluttende effekt. Kjededyne® Balance bygger på
Somnas egne patenterte løsninger med innsydde kjeder i langsgående kanaler.
Kjedene er montert i begge ender og kan ikke tas ut av dynen. Stålkjedene er
lakkert og dermed helt lydløse.
Kjededyne® Balance har en 2 i 1-funksjon, en kjedeside og en vattert side.
Hvilken side man velger å snu mot kroppen er individuelt. Med kjedene inn mot
kroppen får man en større taktil stimulering. Man kan gjerne prøve seg frem
for å finne ut hvilken side som føles best. Kjedesiden har halvmånetrykk for å
lettere kunne skille mellom den forete siden.
Plasser Kjededyne® Balance i et dynetrekk. Man kan sove med dynen hele
natten, men i starten anbefales det å bruke den i kortere perioder for å bli
vant med den. Bruken kan deretter økes gradvis. Kjededynens smidighet gjør at
den også kan brettes dobbelt hvis man ønsker økt tyngde et bestemt sted på
kroppen. Dynen er laget for å være så sval som mulig.
Å legge dynen over skuldrene og la den forme seg etter kroppen i sittende
stilling gir en behagelig ro ved hvile i løpet av dagen.

VASKEANVISNING

Dyne med glidelås deles i to før vask. Bruk medfølgende vaskepose.
DYNE

VESKE
Maks 60° C – skånsomt
vaskeprogram
Tåler ikke blekemidler
Tørk dynen direkte etter vask
Må ikke tørketromles

Maks 60° C
Må ikke tørketromles
Må ikke strykes
Tåler ikke rens

Må ikke strykes
Ikke bruk sterkere væsker
enn perkloretylen ved rens

PRODUKTINFORMASJON
Kjededynen oppfyller kravene i henhold til standard Antennelighet ved
eksponering for glødende formål (NS-EN ISO 12952-2). Ytterstoff i flammesikkert Trevira CS-materiale.
Tekstil: 90% Polyester, 10% Polypropylen
Fyll: 100% Stålkjeder
Kjededyne® oppfyller kravene i samsvar med
direktivet om medisinsk utstyr 93/42 /EEG.
Kjededyne® er et svensk patentert produkt.

STØRRELSER/VEKT
140 x 200 cm / 8 kg

MERK
Ved nedsatt lungekapasitet konsulter lege før bruk av tyngdedyne.

•

Konsulter lege dersom innoperert utstyr kan påvirkes av stålkjedene.

•

Vær oppmerksom på risikoen for å snuble dersom tyngdedynen
ligger på gulvet.
Vær oppmerksom ved nedsatt muskelkraft.
Ved bruk av hygienetrekk, pass på risk.
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