
Somna Kedjefilt är en sinnesstimulerande 
tyngdprodukt att användas dagtid.

Filten kan användas för att dämpa oro och ångest 
så att användaren uppnår ett större lugn. Filten 
kan förbättra kroppsuppfattning och ge bättre 
uppmärksamhet och koncentrationsförmåga.

Stålkedjornas följsamhet bidrar till att kedjefilten 
formar sig tätt kring kroppens konturer, vilket 
medför en lugnande tyngd och jämnt tryck mot 
kroppen. 

Somna Kedjefilt

För ökad ro och koncentration
Somna Kedjefilt



ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Dämpa oro och ångest

• Uppnå ett större lugn 

• Förbättra kroppsuppfattning

• Förbättra uppmärksamhet och koncentration
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ANVÄNDNING

Somnas Kedjefilt har en kedjesida och en 
vadderad sida. Den finns i en kort och en lång 
modell. Den korta filten lämpar sig bra att ha i 
knät medan den långa passar bättre att svepa 
om sig. Den korta filten väger 4 kg och den 
långa finns i två vikter, 5 kg och 7 kg. Filtarna 
passar alla åldrar. Väska medföljer produkten.

Att lägga filten över axlarna och låta den 
forma sig efter kroppen ger en omslutande 
känsla som gör att man lättare kan slappna av 
och komma ner i varv. Kedjefilten kan vara ett 
bra alternativ för personer som har svårt att 
bibehålla fokus på en aktivitet. Smidigheten 
gör att man kan vika den dubbelt om mer 
tyngd önskas någonstans på kroppen. 

MATERIAL OCH INNEHÅLL 

Kedjefilten är sval tack vare den tunna 
vadden. Tyget är slitstarkt och i en praktisk 
mörkgrå färg. 

Textil: 
75% polyester, 17% bomull, 8% polypropylen. 

Fyllning: 
100% galvaniserade och lackade stålkedjor 
för en tyst filt.

TVÄTTANVISNING

Tvättas i medföljande tvättpåse i högst 60 °C 
på skonsam tvätt. 

Detta är en medicinteknisk produkt, klass I, 
och är CE-märkt i enlighet med den europeiska 
förordningen 2017 / 745 - MDR.

TEKNISK INFORMATION
Art.nr   Benämning            Storlek    Vikt
600610  Somna Kedjefilt      70x120    4 kg
600613  Somna Kedjefilt      70x200    5 kg
600615  Somna Kedjefilt      70x200    7 kg


