
Somna Kedjeväst Balance är en dagprodukt som 
framförallt påverkar känsel- och muskel-/ledsinnena. 
Användaren får stimulering tack vare kedjorna i västen 
och detta ger en lugnande effekt.

Genom att spänna åt västen får man både en tryck- 
och tyngdfunktion. Med tyngdvästens hjälp får 
individen samma lugnande, fokuserande effekt, i en 
bärbar form, som Somna Kedjetäcke ger nattetid.

 

För ökat lugn och fokus
Somna Kedjeväst Balance

Somna Kedjeväst Balance



ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

• Dämpa oro och ångest

• Uppnå ett större lugn

• Förbättra kroppsuppfattning

• Förbättra uppmärksamhet och koncentration
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ANVÄNDNING

Med hjälp av de tre justerbara resårbanden 
med kardborre kan individen själv anpassa 
trycket mot kroppen. Trycket ger en tydlig 
återkoppling på kroppens gränser och effekten 
blir en ökad kroppsuppfattning. 

Västen har även kardborreband vid 
axelbanden vilket gör den lätt att ta på och 
av även vid begränsad rörlighet i axel, samt 
för att individanpassa västens längd efter 
överkroppens längd.

För bästa komfort för så många som möjligt 
finns inga kedjor över axlar, skuldror och byst 
vilket gör att västen går att använda i flertalet 
aktiviteter.

Det klassiska snittet och en rund, diskret 
mönsterkonstruktion får västen att se nätt 
och sportig ut. Den smidiga och tunna 
konstruktionen gör västen sval, bekväm och 
diskret. Den går lätt att bära under en tröja 
eller en jacka. 

Västen kan användas med eller utan en 
tyngdkrage. Med kragen på får man en extra 
tyngd och grundning från axlarna och ner 
genom kroppen. Somna Collar finns som 
tillbehör. 

MATERIAL OCH INNEHÅLL 

Tyget är slitstarkt och i en mörkgrå färg.
Textil: 70% polyester, 30% bomull.
Fyllning: 100% stålkedjor.

TVÄTTANVISNING

Somna Kedjeväst Balance tvättas i högst 
60 °C på skonsamt tvättprogram. 
Använd medföljande tvättpåse.

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

Kedjeväst Balance Junior (4-8 år) 1 kg         

Kedjeväst Balance XS 2 kg                        

Kedjeväst Balance S/M 2,5 kg              

Kedjeväst Balance M/L 3 kg                      

Kedjeväst Balance L/XL 3,5 kg              

Somna Collar Junior1 kg         

Somna Collar XS 1,5 kg                        

Somna Collar S-XL 2 kg              

                     

              

TEKNISK INFORMATION

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

Art.nr. 600910      
Art.nr. 600915 
Art.nr. 600920
Art.nr. 600922  
Art.nr. 600925

Art.nr. 500266      
Art.nr. 500267 
Art.nr. 500268
  


