
GEBRUIKSAANWIJZING
SOMNA® BLANKET

GEBRUIK
De Somna® Blanket is gebaseerd op de gepatenteerde oplossing van 
Somna met ingenaaide kettingen in tunnels in de lengterichting. De ket-
tingen zijn aan beide kanten vastgezet en kunnen niet worden verwijderd. 
De stalen kettingen zijn gelakt en maken om die reden geen geluid. 

De Somna® Blanket heeft een 2-in-1-functie: een kettingkant en een ge-
watteerde kant. Welke kant op het lichaam de voorkeur heeft, verschilt 
per persoon. De kettingzijde zorgt voor drukpunten tegen het lichaam en 
meer tactiele stimulatie. U moet proefondervindelijk vaststellen welke kant 
het beste voelt. Aan de kettingzijde van de deken is een halve maan 
zichtbaar om het eenvoudig te onderscheiden van de gewatteerde zijde. 

Doe de Somna® Blanket in een dekbedovertrek. U kunt de hele na-
cht onder de Somna® Blanket slapen, maar in het begin raden wij aan 
om de Somna® Blanket kortere momenten te gebruiken om te wennen. 
Hierna kunt u de tijd geleidelijk verlengen. De Somna® Blanket is soepel 
en kan worden gevouwen voor als u ergens op uw lichaam meer druk 
wenst. De Somna® Blanket is ontwikkeld om zo koel mogelijk te blijven. 

Als u overdag rust, kunt u de deken voor een rustgevend effect over uw 
schouders leggen terwijl u zit en over uw lichaam laten vallen. 

Kom tot rust met de Somna® Blanket. 
Door de kettingen in tunnels in de 
lengterichting sluit de Somna® Blanket 
nauw rond het lichaam aan voor een 
prettig gevoel van geborgenheid.

REIßVERSCHLUSS



140 x 200 cm / 4, 6, 8, 10, 12, 14 kg

100 x 140 cm / 3, 5 kg 
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LET OP 
• Raadpleeg bij een zwakke longcapaciteit een arts vóór gebruik 

van de Somna® Blanket. 

• Raadpleeg een arts om te horen of het staal in de kettingen 
geïmplanteerde apparatuur kan beïnvloeden. 

• Houd rekening met struikelgevaar als de Somna® Blanket op de 
grond ligt. 

• Let op bij spierzwakte.
• Let bij het gebruik van de hygiënehoes op mogelijk verstikkings-

gevaar.

Max. 60 °C 
fijnwasprogramma

Niet bestand tegen bleekmiddel 

Laat het deken onmiddellijk drogen 
na het wassen

Niet in de droogtrommel 
drogen

Niet strijken

Gebruik geen sterkere vloei-
stoffen dan perchloorethyleen
bij chemisch reinigen

De Somna® Blanket voldoet aan de norm NEN-EN-ISO 12952-2 (Textiel - Be-
oordeling van de ontvlambaarheid van beddengoed - Deel 1: Ontstekingsbron: 
smeulende sigaret). Tijk van vlambestendig Trevira CS.

Textiel: 100% Polyester Trevira CS, Vulling: Stalen kettingen & 100% Polyester

De Somna® Blanket is CE-goedgekeurd volgens richtlijn 93/42/EEG 
van de Raad betreffende medische hulpmiddelen.

De Somna® Blanket is een Zweeds, gepatenteerd product.

Gebruik de bijgeleverde waszak. Een Somna® Blanket met rits moet vóór 
het wassen worden gedeeld.

AFMETINGEN/GEWICHTEN

WASVOORSCHRIFTEN

PRODUCTINFORMATIE

Een kleurmarkering aan de 
korte zijde van de hoes geeft 
het corresponderende gewicht 
van de deken aan volgens 
bovenstaande kleurcoderingen.

6 kg

8 kg

10 kg

12 kg

14 kg

4 kg
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