
Somna Kedjetäcke är ett tyngdtäcke som ger 
sinnesstimulans genom ett jämnt fördelat tryck och 
tyngd. Det är framtaget för att lindra oro, ångest 
och sömnsvårigheter. 

Somna Kedjetäcke ger en omslutande effekt via de 
flexibla längsgående kedjorna som följer kroppens 
konturer. Effekten blir att individen kan slappna av, 
komma ner i varv samt få en bättre sömnkvalitet.

Förutom det klassiska Somna Kedjetäcke erbjuder 
Abilia ytterligare två varianter av tyngdtäcken. 

Kedjetäcke Balance (8 kg) har kedjorna fördelade så 
att de ligger tätare i mitten, vilket ger ökad tyngd 
och stimulans på kroppen samtidigt som kanterna 
är lite lättare och enklare att vika undan. 

I Somna Kedjetäcke Sensitive är den vadderade
sidan extra tjock och lämpar sig för den som
behöver ett mjukare täcke som då också är lite 
varmare.

Somna Kedjetäcke

För en god sömn
Somna Kedjetäcke



ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Ger en lugnande effekt

• Lättare att komma till ro inför sänggående

• Förbättrar sömnkvaliteten
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ANVÄNDNING

Somnas Kedjetäcke har en kedjesida och en 
vadderad sida. Med den vadderade sidan mot 
kroppen får man ett jämnt och djupt tryck, 
och med kedjesidan mot kroppen får man en 
ökad taktil stimulans. Vilken sida man väljer att 
vända mot kroppen är individuellt.

Kedjesidan har en textil med halvmånar för att 
användare och personal lätt ska kunna skilja på 
de olika sidorna. 

Somna Kedjetäcke Sensitive har den mjukare
sidan dubbelt så mycket vaddering som i
Somna Kedjetäcke.

Hygienöverdrag finns som tillbehör till Somna 
Kedjetäcke.

MATERIAL OCH INNEHÅLL 

Somna Kedjetäcke är certifierat av RISE mot 
standard 100 av OEKO-TEX®, produktklass I 
med licensnummer SE-21-270. Detta garanterar 
att produkten uppfyller höga humanekologiska 
krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som 
är hälsoskadliga. 

Somnas Kedjetäcke är ett svalt tyngdtäcke som 
andas. Vadden är gjord så tunn som möjligt 
där textilen har en konstruktion med små porer 
och hålrum som gör att både fukt och ånga 
enkelt kan transporteras. På detta vis skapas en 
behaglig och torr miljö under hela sömncykeln.

Alla täcken är flamsäkra och kedjorna är lackade 
för ett tyst täcke. 

Textil: 90% polyester Trevira CS, 10% 
polypropylen. Fyllning: 100 % lackade stålkedjor.

TVÄTTANVISNING

Skontvätt 60 °C.
Tvättpåse ska användas.
Dela täcket före tvätt.

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

Hygienöverdrag Somna Kedjetäcke       Art.nr. 700810

Hygienöverdrag Somna Kedjetäcke-      Art.nr. 700811
Junior

Somna Kedjetäcke 4 kg            Art.nr. 500100      

Somna Kedjetäcke 6 kg                   Art.nr. 500105

Somna Kedjetäcke 8 kg                   Art.nr. 500110

Somna Kedjetäcke 8 kg Balance     Art.nr. 600860  

Somna Kedjetäcke 10 kg     Art.nr.  500115

Somna Kedjetäcke 12 kg     Art.nr. 500120

Somna Kedjetäcke 14 kg     Art.nr. 500125 

Somna Kedjetäcke Junior 3 kg        Art.nr. 500215

Somna Kedjetäcke Junior 4 kg        Art.nr. 500217

Somna Kedjetäcke Sensitive 4 kg           Art.nr. 500240      

Somna Kedjetäcke Sensitive 6 kg           Art.nr. 500245

Somna Kedjetäcke Sensitive 8 kg           Art.nr. 500250

Somna Kedjetäcke Sensitive 10 kg         Art.nr. 500255  

Somna Kedjetäcke Sensitive 12 kg         Art.nr. 500260

Somna Kedjetäcke Sensitive 14 kg         Art.nr. 500265

TEKNISK INFORMATION

Produkt:                  Art.nr: Produkt:                        Art.nr:

Tillbehör:


