
BRUGSANVISNING
KÆDEDYNE® SENSITIVE

ANVENDELSE
Kædedyne® Sensitive er en blødere og varmere dyne på grund af den ekstra polstring. 
Kædedyne® Sensitive bygger på Somnas egne patenterede løsning med indsyede kæder 
i langsgående kanaler. Kæderne er monteret i begge ender og kan ikke tages ud af 
dynen. Stålkæderne er lakeret og dermed helt lydløse. 

Kædedynen har en 2-i-1-funktion, en kædeside og en polstret side.Det er individuelt, hvil-
ken side man foretrækker at vende mod kroppen. Når kæderne er vendt mod kroppen, 
får man en større taktil stimulering. Man på prøve sig frem til, hvilken side man bedst kan 
lide. Kædesiden har et halvmåne-print, der gør det let at adskille den fra den polstrede 
side.

Placer kædedynen i et dynebetræk. Du kan sove hele natten med dynen, men i starten 
anbefales det at vænne sig til dynen ved at bruge den i kortere perioder. Øg derefter 
brugen successivt. Kædedynens smidighed betyder også, at du kan folde dynen, hvis du 
ønsker øget tyngde et sted på kroppen. 

Når man hviler sig om dagen, giver det en dejlig ro at lægge dynen over 
skuldrene i siddende stilling og lade den forme sig efter kroppen. 

Fald til ro med Somnas Kædedyne®. 
Kæderne i de langsgående kanaler 
former dynen tæt om kroppen og 
giver et behageligt, dybt tryk over 
hele kroppen.

LYNLÅS



140 x 200 cm 4, 6, 8, 10, 12, 14 kg
100 x 140 cm 3, 5 kg
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Kædedynen® opfylder kravene i standard SS-EN ISO 12952-2, Antæn-
delighed med glødende genstande. Udvendigt stof i flammehæmmen-
de Trevira CS-materiale.

Tekstil: 90% Polyester, 10% Polypropylen Fyld: 100% Stålkæder 

Kædedyne® er opfylder kravene i henhold 
til direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.

Kædedyne® er et svensk patenteret 
produkt.
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BEMÆRK 
• Ved svag lungekapacitet skal en læge rådspørges før brug af      

tyngdedyne.
• Drøft med lægen, om indopereret udstyr i kroppen kan blive påvirket 

af metallet i kæderne.
• Vær opmærksom på risikoen for at falde, hvis dynen ligger på gulvet. 
• Vær forsigtig ved svag muskelkapacitet.
• Ved brug af hygiejnebetræk skal du observere kvæstningsfare. 
• Kædedyne® Sensitive Junior anbefales fra 3 år

Farvemærkning på dynens 
korte side, angiver kæde-
dynens vægt i henhold til 
ovenstående farver.
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Højst 60 °C – skånsomt 
vaskeprogram

Tåler ikke blegemiddel 

Tør tæppet straks efter vask

Må ikke tørretumbles

Må ikke stryges

Der må ikke anvendes væsker, 
der er stærkere end perkloretylen
ved kemisk rens

Dyne med lynlås skal deles inden vask. Anvend medfølgende vaskepose.
VASKEANVISNING

Højst 60 °C

Må ikke tørretumbles

Må ikke stryges

Må ikke renses.

TASKEDYNE


