Tekniske data
Voksen
Small | 4,80 kg*
HMI nr.: 71513
Varenr.: KV600610

Barn/junior
110/120 | 2,40 kg*
HMI nr.: 77303
Varenr.: KV600705

Medium | 5,40 kg*
HMI nr.: 71514
Varenr.: KV600620

128/140 | 3,00 kg*
HMI nr.: 71511
Varenr.: KV600640

Large | 5,65 kg*
HMI nr.: 71515
Varenr.: KV600630

146/152 | 3,25 kg*
HMI nr.: 71512
Varenr.: KV600650

X-Large | 6,60 kg*
HMI nr.: 87466
Varenr.: KV600705

*Den angivne vægt er totalvægt, inkl. aftagelig krave.
Voksenkrave: 2,2 kg
Barn/juniorkrave: 1,2 kg

Kædevest™

Som en omfavnelse – tyngde og stimuli for ro og koncentration
Kædevest™ er et sansestimulerende og beroligende hjælpemiddel, som er syet i kraftigt materiale med kanaler, hvori
der er kæder.
Brugervenlig og komfortabel
Vesten lukkes nemt med bælte og to bånd, så den sidder
tæt til kroppen. Vestens tyngde og omslutning af kroppen
giver velvære, bedre kropsopfattelse og ro. Vesten fylder
ikke mere, end at den kan bæres under tøjet.
Ro og koncentration
Vesten er god at bruge i dagtimerne, hvor der er brug for at
kunne samle sig, finde ro og koncentration. Det kan f.eks.
være i skolen, i hjemmet, under transport eller i situationer,
som kan være overstimulerende.
Tyngdekrave inklusiv
Kædevest™ leveres med Tyngdekrave™, som kan anvendes
sammen med vesten eller separat.

Kategori

Størrelse

Voksen

Small | Medium | Large | X-Large

Barn/junior

110/120 | 128/140 | 146/152

Vesten anvendes blandt andet ved
•
Psykiske lidelser som f.eks. angst
•
Motorisk eller psykisk uro
•
Koncentrationsproblemer
•
Dårlig kropsopfattelse
•
Opmærksomhedsforstyrrelser som f.eks ADHD og ADD
•
Demenssygdomme
•
Mistrivsel
Vaskeanvisning
Kædevesten kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved
60 grader på skåneprogram. Vesten leveres med vaskepose
som altid bør anvendes.
Leveres med både vaskepose og transporttaske.

Den findes til både børn, unge og voksne i følgende størrelser:

Kædevest™ er CE-mærket. Patenteret. Det produceres
i Sverige af Somna og Zibo Athene A/S er eneforhandler i
Danmark.
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