
Somna Kjedevest Balance er et dagprodukt som først 
og fremst påvirker følelses- og muskel-/leddsansene. 
Brukeren får stimulering takket være kjedene i vesten.

Dette gir en beroligende effekt. Ved å stramme vesten 
får man både en trykk- og vektfunksjon. Vesten gir den 
samme beroligende og samlende effekten i en bærbar 
form, som Somna Kjededyne gir om natten.

For best mulig funksjon anbefales det å bruke Somna 
Vektkrage i kombinasjon med vesten.

 

For økt ro og fokus
Somna Kjedevest Balance

Somna Kjedevest Balance



BRUKSOMRÅDER 

• Dempe uro og angst

• Oppnå større ro

• Styrke kroppsoppfatningen

• Forbedre oppmerksomhet og konsentrasjon
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BRUK

Ved hjelp av de tre justerbare, elastiske båndene 
med borrelås kan personen selv tilpasse trykket 
mot kroppen. Trykket gir en tydelig tilbakemelding 
på kroppens grenser, og effekten blir en økt 
kroppsoppfatning.

Vesten har også borrelås ved skulderstroppene. 
Det gjør at den er lett å ta på og av, også ved 
begrenset bevegelighet i skuldrene. Det gjør 
det også lettere å tilpasse vestens lengde etter 
lengden på brukerens overkropp.

For best mulig komfort for så mange som mulig 
er det ingen kjeder over skuldre og byste. Det 
gjør at vesten kan brukes til de fleste aktiviteter.
Det klassiske snittet og en rund, diskret 
mønsterkonstruksjon får vesten til å se nett og 
sporty ut. Den smidige og tynne konstruksjonen 
gjør vesten sval, behagelig og diskret. Den kan fint 
brukes under en genser eller jakke.

Vesten kan brukes med eller uten vektkrage. Med 
kragen på får man ekstra en omsluttende effekt og 
tyngde fra skuldrene og ned gjennom kroppen.

MATERIALE OG INNHOLD

Stoffet er slitesterkt og har en mørkegrå farge.
Tekstil: 70 % polyester, 30 % bomull.
Fyll: 100 % stålkjeder

VASKEANVISNING

Somna Kjedevest Balance vaskes på maks.
60 °C på skånsomt vaskeprogram.
Bruk den medfølgende vaskeposen.

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

Kjedevest  Balance Junior (4-8 år) 1 kg         

Kjedevest  Balance XS 2 kg                        

Kjedevest  Balance S/M 2,5 kg              

Kjedevest  Balance M/L 3 kg                      

Kjedevest  Balance L/XL 3,5 kg              

TEKNISK SPESIFIKASJON

Produkt:                         Art.nr:

Art.nr. 600810      
Art.nr. 600815 
Art.nr. 600820
Art.nr. 600822  
Art.nr. 600825


