
BRUGSANVISNING
KÆDEVEST® BALANCE

ANVENDELSE
Vesten bør bruges så tæt på kroppen som muligt for at opnå den bedste 
effekt. Vi anbefaler, at man kun bruger en undertrøje eller en T-shirt under 
den. Åbn velcrobåndene på kædevestens forstykke. Træk vesten over ho-
vedet. Juster derefter vestens længde gennem velcrobåndene på skulder-
båndene. Træk de tre elastikbånd til for at tilpasse trykket mod kroppen. 
Juster, hvor tæt vesten skal sidde for at give den ønskede effekt. 
Kædevest® Balance kan med fordel anvendes under en trøje eller jakke.

Det er individuelt, hvor længe man vil bruge vesten. Vi anbefaler at prøve 
kortere perioder i begyndelsen og derefter gradvist øge brugen. 

Kombiner eventuelt med Somna Tyngdekrave for at opnå øget effekt. 

Somnas Kædevest® Balance er et produkt til brug om dagen, som 
primært påvirker følesansen, muskler og led. Brugeren får stimulering 
fra vestens tyngde og omsluttende effekt.



Junior (4-8 år), XS, S/M, M/L, L/XL

BEMÆRK 
• Ved svag lungekapacitet skal en læge rådspørges før 

brug af tyngdevest 
• Drøft med lægen, om indopereret udstyr i kroppen kan 

blive påvirket af stålkæderne. 
• Vær forsigtig ved svag muskelkapacitet.
• Vær opmærksom på risikoen for at hænge fast med 

vesten under leg.

Kædevest® Balance opfylder kravene i standard SS-
EN ISO 12952-1 , Antændel ighed med glødende gen-
stande.
Tekst i l : 70% Polyester, 30% Bomuld
Fyld : 100% Stå lkæder

Kædevest® Balance er CE-godkendt i henhold t i l 
d irekt iv 93/42/EØF om medic insk udstyr.

Kædevest® Balance er et svensk produkt.

Anvend medfølgende vaskepose.

STØRRELSER

VASKEANVISNING

PRODUKTINFORMATION
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SOMNA AB
info@somna.com  |  www.somna.com

Z IBOCARE

post@zibocare.dk  |  www.z ibocare.dk

PRODUCENT DANSK DISTRIBUTØR

Højst 60 °C – skånsomt 
vaskeprogram

Tåler ikke blegemiddel 

Må ikke tørretumbles

Må ikke stryges

Vest: Der må ikke anven-
des væsker, der er stær-
kere end perkloretylen
ved kemisk rens

Tåler ikke kemisk rens

Tåler ikke opvarmning

Krage:


