Tekniske data
Junior
3,4 kg | 100x140 cm
HMI nr.: 105487
Varenr.: KDS 600542

Voksen
5 kg | 140x205 cm
HMI nr.: 101107
Varenr.: KDS 600562

5 kg | 100x140 cm
HMI nr.: 105488
Varenr.: KDS 600544

7 kg | 140x205 cm
HMI nr.: 101109
Varenr.: KDS 600563
9 kg | 140x205 cm
HMI nr.: 101357
Varenr.: KDS 600565
11 kg | 140x205 cm
HMI nr.: 101108
Varenr.: KDS 60056

Kædedyne® Sensitive er CE-mærket. Patenteret.
Kædedyne® Sensitive produceres i Sverige af Somna
og Zibo Athene A/S er eneforhandler i Danmark.

Kædedyne® Sensitive
Blød og lun – som almindelig dyne
Kædedynen er en sansestimulerende tyngdedyne, syet i lange
kanaler, hvori der ligger kæder. Kæderne stimulerer brugeren
til ro, tryghed og kropsafgrænsning. Kæderne er fastgjorte i
kanalernes ender, og dynen er dermed lydløs ved brug.
Kædedynen er åndbar og håndtérbar.
Vendbar for forskellige grader af stimuli
Da den ene side er mere polstret end den anden, giver det
brugeren mulighed for to forskellige grader af taktile og
proprioceptive stimuli i én og samme dyne.
Kædedyne® Sensitive – ekstra polstret
Kædedyne Sensitive er en blødere kædedyne end den almindelige Kædedyne®, da den har dobbelt så meget polstring
på den polstrede side. Dette giver en varmere og blødere
dyne, der via dynens tyngde, stadig giver dyb proprioceptiv
stimulation. Kædedyne® Sensitive vælges ofte af brugere,
der ønsker en vægtdyne, der både giver mulighed for
graduering af stimuli, er blød som en helt almindelig dyne og
dejlig varm.
Anvendelsesmuligheder
• Søvnproblemer – f.eks forårsaget af stress
• Psykiske lidelser – f.eks. depression, angst, skizofreni,
spiseforstyrrelser

• Neurologiske lidelser – f.eks. demenssygdomme
• Udviklingsforstyrrelser – f.eks. autisme, Aspergers syndrom
• Opmærksomhedsforstyrrelser – f.eks. ADHD, ADD
• Smerteproblematikker
Vaskeanvisning
Kædedynen kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60
grader på skåneprogram, ilagt den medfølgende vaskepose.
Alle Kædedyne® Sensitive varianter er delbare. Der kan købes
hygiejnebetræk, som kan vaskes ved 90 grader.
Leveres med både vaskepose og transporttaske.
Ved anvendelse til suicidale og retsanbragte patienter, kan
ekstra sikret variant af kædedyne anvendes. Kontakt vores
Sense-afdeling for nærmere information herom.

Tilbehør
Hygiejnebetræk junior
m/ lynlås på 3 sider

Hygiejnebetræk voksen

HMI nr.: 81534
Varenr.: KD 600420

HMI nr.: 81535
Varenr.: KD 600410
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