BRUGSANVISNING
Somna Kædedyne®
Find ro og oplev bedre
søvnkvalitet med Kædedynen®.
Kæderne i de langsgående kanaler
gør, at Kædedynen® falder tæt til
kroppen. Tyngden og de taktile
stimuli fra kæderne giver en
følelse af, at være omsluttet med
et behageligt, dybt tryk. Dette
skaber øget kropsafgrænsning,
mere tryghed og ro – og dermed
bedre søvnkvalitet.
TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER:
	Neuropsykiatriske diagnoser
(F.eks. ADHD, ADD, Aspergers
syndrom, autisme og Tourettes
syndrom).
	Psykisk ubalance
	Demens tilstande
	Hjerneskade
	Søvnproblemer
	Spasticitet
	Neurologiske lidelser

Uro,
	
angst og ”tankemylder”
	Spiseforstyrrelser
Motorisk
	
uro og ufrivillige
bevægelser
Generel
	
nedsat trivsel
og nedsat overskud
VARIANTER
Voksen ca:
4 kg

6 kg

10 kg

12 kg

8 kg
14 kg

Mål ca: 202 x 140 cm

Junior ca:
3,4 kg

5 kg Mål ca: 125 x 105 cm

Baby ca:
1,5 kg Mål ca: 105 x 70 cm
TILBEHØR
	Dynebetræk, inkontinens
Dynebetræk, bomuld
	Vaskepose,
medfølger v/køb
	Transporttaske,
medfølger v/køb
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Kædedynen® former sig efter kroppen og ligger således tæt omkring kroppen.

Anvendelse
Kædedynen® har en unik
2-i-1-funktion, idet Kædedynen®
har 2 forskellige sider: En blød,
polstret side samt en side med
knap så meget polstring, hvor de
taktile stimuli fra kæderne opleves kraftigst. Hvilken side man
foretrækker vil være individuelt,
så man bør prøve sig frem. Man
kan således graduere og variere
stimuli efter behov.

Brug Kædedynen® som
almindelig dyne om natten
og evt. som beroligende og
afstressende tæppe om dagen,
i sofa eller hvilestol, hvor dynen
kan lægges dobbelt og give en
behaglig ro og samling på
kroppen.
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Polstret side

Kædeside

Kædedynen® er fremstillet så
den er både åndbar og behagelig, året rundt. Synes man
den er for kold evt. i de kølige
vinternætter, kan den sagtens
kombineres med en almindelig
dyne eller et tæppe.
Kædedynen® anvendes blot
som almindelig dyne og anvendes i almindeligt dynebetræk,
evt. hygiejnebetræk/inkontinensbetræk, ved behov.
Kædedynen® findes på Hjælpemiddelbasen.

Hvile i dagtimerne
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VASKEANVISNING

60°C

Kædedynen® skal altid vaskes i
den medfølgende vaskepose.

Kædedynen® tåler
ikke blegemiddel.

Kædedynen® vaskes ved max 60
grader på skåneprogram.

Kædedynen® tåler
ikke strygning.

Kædedyner® med lynlås er
delbare. Disse kan vaskes ad
2 omgange, hvis maskinens
kapacitet er begrænset.

Kædedynen® tåler ikke
kemisk rens. Der må ikke
anvendes stærkere
vaskemidler end
perkloretylen.

Reconditionering kan
udføres ved 70 grader.

Kædedynen® må ikke
tørretumbles.
Den tørrer hurtigt når
den hængetørrer.

PRODUKTINFORMATION
Kædedynen® er fremstillet
i Trevira CS, som er et
brand- og flammehæmmende materiale.
Dette opfylder kravene i
Standard NT Fire 037.
Kædedynen®
er CE-godkendt.

Kædedynen®
er patenteret.
Kædedynen® er
et svensk produkt.
Fremstillet i Stenkullen,
Sverige.

ADVARSEL

Ved nedsat hjerte- og lungefunktion bør anvendelse
af Kædedyne® drøftes med egen læge inden brug.
Vær opmærksom på risiko for faldulykke, hvis Kædedynen® ligger på gulvet.
Ved indopererede effekter i kroppen, bør brug af
Kædedyne® drøftes med egen læge inden brug.
Ved tvivl eller spørgsmål, kontakt den danske forhandler af kædeprodukter:

ZiboCare A/S, Præstemarksvej 67, 8700 Horsens
post@zibocare.dk
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