BRUGSANVISNING
Somna Kædetæppe™
Find ro med Kædetæppet™.
Kæderne i de langsgående kanaler
former tæppet tæt om kroppen
og giver et behageligt tryk og
tyngde mod kroppen.
Kædetæppet™ har samme egenskaber som Kædedynen™, men er
udviklet til primært at blive brugt
om dagen. Kædetæppets funktion er baseret på videnskabelige
studier om tyngdens beroligende
virkning.
Kædetæppet™ har en unik
2-i-1-funktion, en kædeside og en
polstret side. Når kæderne er vendt
mod kroppen, får man et punkttryk,
dvs. en større taktil stimulering af
huden. Det er individuelt, hvilken
side man vælger.
Kædetæppet™ er fremstillet i slidstærkt stof i en praktisk, mørkegrå
farve.

TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER
Psykiske lidelser, fx. Uro och
Angst.
Neuropsykiatriske diagnoser
(ADHD, ADD, Aspergers syndrom,
Autisme og Tourettes syndrom)

Demens tilstande
Hjerneskade
Søvnproblemer
Spasticitet
Neurologiske lidelser
Spiseforstyrrelser
Motorisk uro
Koncentrationproblemer

VÆGT OG STØRRELSE
4 kg

Mål ca.: 125 x 70 cm

5 kg

Mål ca.: 205 x 70 cm

7 kg

Mål ca.: 205 x 70 cm
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Anvendelse
Tæppet kan anvendes i forskellige situationer.

På arbejde

På rejse

Udendørs

I sofaen
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Tæppet kan anvendes på flere måder.
Kædetæppet™ kan
foldes, så det passer
i f.eks. en kørestol
eller en lænestol.

Afhængig af hvordan du folder tæppet, opleves
trykket mod kroppen forskelligt.

Lad tæppet ligge
ufoldet mod kroppen
for at få et let og
behageligt tryk.
1

Eller fold tæppet,
så det bliver lille og
kompakt, for at få et
mere intensivt tryk.
2

1

2
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VASKEANVISNING
Kædetæppet™ skal altid
vaskes i den medfølgende
vaskepose.

60°C

Tåler ikke blegemiddel.
Tåler ikke strygning.

Kædetæppet™ vaskes
ved maks. 60 °C – på
skåneprogram.

Kemisk rens: Anvend ikke
væsker, der er stærkere
end perkloretylen.

Rekonditionering
kan udføres ved 70 °C.

Tåler ikke tørretumbling.
Tørrer hurtigt når det
hangetørrer.

PRODUKTINFORMATION
Kædetæppet™ er fremstillet
i flammehæmmende
materiale og opfylder
kravene i standard
SS-EN ISO 12952-1:2010.

Patenteret.
Kædetæppet™ er et
svensk produkt.
Fremstillet i Stenkullen, Sverige.

Kædetæppet™ er
CE-mærket.

ADVARSEL
Kombinationen af et tungt tæppe og en svag lungekapacitet hos brugeren kan
medføre, at respirationen bliver forringet. Overvåg derfor anvendelse af tæppet
hos brugere, hvor denne risiko kan være aktuel. Vær opmærksom på risikoen for
at falde, hvis tæppet ligger på gulvet.
Tæppet indeholder kæder af stål. Hvis brugeren har indopererede
effekter, som eventuelt kan blive påvirket af metalindholdet,
bør brug af Kædetæppet drøftes med den ansvarlige læge.
Hvis tæppet kommer til at ligge oven på en rullestols manøvreringsudstyr, eller
forhindrer hjulenes bevægelse, kan det medføre en risiko.
Ved tvivl eller spørgsmål, kontakt den danske forhandler af kædeprodukter:

Zibo Athene A/S, Præstemarksvej 67, 8700 Horsens
post@ziboathene.dk
Panelvägen 16 | 443 61 Stenkullen | Sweden

www.somna.com

03.0.8005
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