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GEBRU IKSAAN WI JZI N G
SOMN A® VE ST 2 .0
Het Somna® Vest is bedoeld voor gebruik overdag en beïnvloedt
vooral de zintuiglijke waarneming van gevoel en spieren/gewrichten.
De gebruiker wordt gestimuleerd door het gewicht en gevoel van
geborgenheid.

GEBRUIK

Het Somna® Vest moet zo dicht mogelijk op het lichaam worden gedragen, bijv.
met alleen een T-shirt eronder. Voor het beste effect moeten de stelbanden
worden aangetrokken. Het Somna® Vest en de Somna® Collar kunnen samen of
apart worden gedragen. Het Somna® Vest wordt bij voorkeur gedragen met een
trui of jas erover.
Het gewicht en de druk op het lichaam beïnvloeden de tactiele en proprioceptieve zintuigen met als resultaat een kalmerend effect.
Het Somna® Vest is gemaakt van een duurzame stof.
U bepaalt zelf hoe hard u het vest aanspant om het gewenste effect te verkrijgen.

WASVOORSCHRIFTEN
Gebruik de bijgeleverde waszak. De Somna® Collar mag niet worden
verhit/verwarmd.
Max. 60 °C – fijnwasprogramma
Niet bestand tegen bleekmiddel
Niet in de droogtrommel
drogen
Niet strijken

Somna® Vest: Gebruik geen
sterkere vloeistoffen
dan perchloorethyleen
bij chemisch reinigen
Somna® Collar: Niet chemisch
reinigen
De Somna® Collar mag niet
worden verhit/verwarmd.

PRODUCTINFORMATIE
Het Somna® Vest voldoet aan de eisen in de norm NEN-EN-ISO 12952-1
(Textiel - Beoordeling van de ontvlambaarheid van beddengoed - Deel 1:
Ontstekingsbron: smeulende sigaret).
Textiel: 70% Polyester, 30% Katoen
Vulling: 100% Stalen kettingen
Het Somna® Vest is CE-goedgekeurd volgens richtlijn 93/42/EEG van de
Raad betreffende medische hulpmiddelen.
Het Somna® Vest is een Zweeds product.

AFMETINGEN
Volwassene:
X-Small, Small, Medium, Large, X-Large
Junior
110/122 (4-7 jaar), 128/140 (7-10 jaar), 146/158 (10-13 jaar)

LET OP
•
•
•
•

Raadpleeg bij een zwakke longcapaciteit een arts vóór gebruik
van het Somna® Vest.
Raadpleeg een arts om te horen of het staal in de kettingen
geïmplanteerde apparatuur kan beïnvloeden.
Let op bij spierzwakte.
Let op: het Somna® Vest kan tijdens het spelen aan voorwerpen
blijven haken.
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