BRUGSANVISNING
Somna Kædevest™
Kædevesten er syet i kanaler,
hvori der ligger kæder, som stimulerer både følesans samt muskel- og ledsans. Vestens tyngde
og stimuli fra kæderne påvirker
brugerens taktile og proprioceptive sanse og har derved en
beroligende og kropsafgrænsende effekt.
Kædevesten er fremstillet i
slidstærkt stof i en praktisk,
mørkegrå farve.
Du vælger selv, hvor stramt
du spænder den for at få den
ønskede effekt.

TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER
Psykiske lidelser, fx. Uro og Angst.
Neuropsykiatriske diagnoser 		
(ADHD, ADD, Autisme,
Aspergers- & Tourettes syndrom)
Demenstilstande
Hjerneskade
Søvnproblemer
Spasticitet
Neurologiske lidelser
Spiseforstyrrelser
Generel dårlig trivsel
Motorisk uro
Koncentrationsproblemer

StørrelseCirkavægt

Tyngdekrave

Totalvægt

110/122 4–7 years

1 kg

Small 1.35 kg

2.35 kg

1.5 kg

Small 1.35 kg

2.85 kg

2 kg

Small 1.35 kg

3.35 kg

2.5 kg

Large 2.3 kg

4.8 kg

3 kg

Large 2.3 kg

5.3 kg

3.5 kg

Large 2.3 kg

5.8 kg

4 kg

Large 2.3 kg

6.3 kg

128/140 7–10 years
146/158 10–13 years
Small
Medium
Large
X-Large
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Sådan tager du vesten på
For at opnå den ønskede effekt skal vesten sidde stramt om kroppen.
Kædevesten kan anvendes både under eller over andet tøj.
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2

Tag vesten på.

3

Luk spænderne.

4

Træk i bælterne, til du når det
ønskede tryk.

5

Anvend tyngdekraven,
hvis der ønskes yderligere
vægtbelastning.
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Tyngdekrave
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Tyngdekraven har tre fæstepunkter med trykknapper.
To foran og en bagpå.

Tyngdekraven kan også
bruges uden vesten.
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VASKEANVISNING
Kædevesten med tilhørende
tyngdekrave skal altid vaskes
i vaskepose.
60°C

Kædevesten vaskes ved maks.
60 °C – på skåneprogram.
Vaskes sammen med
lignende farver.

Tåler ikke kemisk rens.
Tåler ikke tørre
tumbling.
Tyngdekraven tåler
ikke opvarmning.

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

Kædevesten er CE-mærket.
Kædevesten er
et svensk produkt.

ADVARSEL

Kombinationen af en tung/stram vest og en svag lungekapacitet
hos brugeren kan medføre, at respirationen bliver forringet.
Overvåg derfor anvendelsen af vesten hos brugere,
hvor denne risiko kan være aktuel.
Vær opmærksom på risikoen for at falde, hvis vesten ligger på gulvet.
Vesten indeholder kæder af stål. Hvis brugeren har indopererede
effekter, som eventuelt kan blive påvirket af metalindholdet, bør
anvendelse af Kædevesten drøftes med den ansvarlige læge.
Vær opmærksom på risikoen for at hænge fast med vesten under leg.

Ved tvivl eller spørgsmål, kontakt den danske forhandler af kædeprodukter:

Zibo Athene A/S, Præstemarksvej 67, 8700 Horsens
post@ziboathene.dk
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