
Somna Kjedeteppe er et sansestimulerende 
tyngdeprodukt som kan brukes på dagtid.

Teppet kan brukes til å dempe uro og angst, slik 
at brukeren oppnår en større ro. Teppet kan styrke 
kroppsoppfatningen og gi økt oppmerksomhet og 
konsentrasjonsevne.

De fleksible stålkjedene bidrar til at kjedeteppet 
former seg tett rundt kroppens konturer, noe som 
gir en beroligende tyngde og et jevnt trykk mot 
kroppen.

Somna Kjedjeteppe

For økt ro og konsentrasjon
Somna Kjedeteppe



BRUKSOMRÅDER

• Dempe uro og angst

• Oppnå større ro

• Styrke kroppsoppfatningen

• Forbedre oppmerksomhet og konsentrasjon
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BRUK

Somnas Kjedeteppe har en kjedeside og en 
vattert side. Teppet finnes i en en kort og en 
lang modell. Det korte teppet egner seg godt 
til å ha over knærne, mens det lange passer 
bedre til å svøpe rundt seg. Det korte teppet 
veier 4 kg, og det lange teppet fås i to vekter, 
5 kg og 7 kg. Teppene passer til alle aldre. 
Veske følger med produktet. 

Å legge teppet over skuldrene og la det forme 
seg etter kroppen gir en omsluttende følelse 
som gjør at man lettere kan slappe av og roe 
ned. Kjedeteppet kan være et godt alternativ 
for personer som har vanskelig for å holde 
fokus på en aktivitet. Smidigheten gjør at man 
kan brette det dobbelt hvis man ønsker mer 
vekt et sted på kroppen.

MATERIALE OG INNHOLD

Kjedeteppet er svalt takket være den tynne
polstringen. Stoffet er slitesterkt og har en 
praktisk mørkegrå farge.

Somna Kjedeteppet er sertifisert av RISE 
i henhold til OEKO-TEX® standard 100 
klasse av OEKO-TEX® produktklasse I med 
lisensnummer SE-21-270. Dette sikrer at 
produktet oppfyller høye humanøkologiske 
krav, det vil si at det ikke inneholder 
kjemikalier i mengder som er helseskadelige.

Tekstil:
75 % polyester, 17 % bomull, 8 % 
polypropylen

Fyll:
100 % galvaniserte og lakkerte stålkjeder
gir et stille teppe.

VASKEANVISNING

Vaskes i medfølgende vaskepose på maks. 
60 °C på skånsom vask.

Dette er et medisinteknisk produkt, klasse I, og 
er CE-merket i henhold til europeisk forordning 
2017/745 – MDR.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Art.nr   Navn                            Størrelse   Vekt
600610  Somna Kjedjeteppe      70x120       4 kg
600613  Somna Kjedjeteppe      70x200       5 kg
600615 Somna  Kjedjeteppe      70x200       7 kg


