
Reload vest

Tyngde og stimuli for ro og  
koncentration i dagstimerne
Reload er en sansestimulerende tyngde- og taktil vest. Den bruges til at stimulere sensoriske og tak-
tile nerveimpulser, hvorved brugeren kan opleve en samlende og omsluttende effekt samt velvære 
og ro. Vesten er i et tidløst design og slidstærkt stof. Den er velegnet til både børn og voksne.

Sansestimulerende tyngde
Reload vesten er et hjælpemiddel der kan benyttes 
i den ikke medicinske intervention der kan bruges til 
at stimulere den taktile og proprioceptive sans.

Det kan f.eks. være institutionen, skolen eller i 
hjemmet. Reload vesten kan benyttes i aktivitet, 
stillesiddende arbejde/aktivitet, under måltider og 
transport, som kan være overstimulerende, utrygge 
og angstprovokerende.

Vesten er designet med halvæg i silikone, der er isyet 
foret i skaktern med buerne ind mod kroppen, så 
stimuli ændres, når brugeren bevæger sig. Den er 
velegnet til både børn og voksne.

Diskret og tidløst design
Vesten har et enkelt, diskret og tidløst design i et 
praktisk og slidstærkt stof. Den er udstyret med 

indvendige justeringsbånd, spænder, lynlås og to 
stiklommer. 

Omslutning efter behov
Båndene på indersiden af vesten giver mulighed for 
at graduere den omsluttende effekt, så den præcist 
kan strammes og tilpasses efter behov og ønsker.

Hjælp til dagligdagens situationer
Reload vesten kan anvendes i dagtimerne, hvor der 
er brug for at kunne samle sig, finde ro og koncen-
tration. Det kan fx være i institutioner, i skolen ved 
aktivitet eller stillesiddende arbejde, under måltider 
eller ved fælles aktiviteter, i hjemmet, under trans-
port eller i situationer, som kan være overstimuleren-
de, utrygge eller angstprovokerende.

Kontakt vores produktspecialister for at høre nærmere om produktet
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Udfordring: Koncentrationsproblemer, uro, mistrivsel, tankemylder og dårlig kropsopfattelse kan være udfor-
drende og påvirke både børn og voksne negativt.



Flere størrelser
Vesten fås i flere størrelser til både 
børn og voksne.

Flere grader af stimuli
Justeringsbåndene på inders-
iden af vesten, gør det muligt 
at graduere den omsluttende 
effekt, så vesten kan strammes 
og tilpasses efter behov.

Vaskbar
Vesten kan vaskes i en almindelig 
husholdningsvaskemaskine ilagt den 
medfølgende vaskepose.

Yderligere information

Tyngde og stimuli for ro og  
koncentration i dagstimerne
Reload vesten bruges til at stimulere sensoriske og taktile nerveimpulser, hvorved brugeren kan 
opleve en effekt på kroppen samt velvære og ro.

Reload vest

Stimulerende tryk
Vestens halvæg er isyet foret
i firkanter i skaktern, med 
buerne ind mod brugeren, 
således at stimuli ændres, 
når man bevæger sig.

Medfølger: Der medfølger en 
praktisk transporttaske og en 
vaskepose.

Vask og tørring:  
Vesten kan vaskes i almindelig 
husholdningsvaskemaskine. 

Vaskes på skåneprogram ved 
max. 40 grader.  
 
Vesten skal tørre liggende.

Se mere og bestil på www.zibocare.dk eller kontakt os på tlf. +45 76 900 407 eller post@zibocare.dk

Model Størrelse Kg. Varenr. HMI nr.

Barn Str. S, 110/122 1,1 kg 7000247001 129541

Str. M, 128/140 1,6 kg 7000247002 129544

Str. L, 146/158 2,1 kg 7000247003 129547

Voksen Str. XS/S 2,5 kg 7000247004 129551

M/L 3,5 kg 7000247005 129554

XL/XXL 4,3 kg 7000247006 129557

Smart og diskret design
Reload vesten har et smart, diskret 
og tidsløst design, der minder om en 
almindelig vest . Vesten fylder ikke mere, 
end at den kan bruges under tøjet.


