Tekniske data
8 Kg | 200x140 cm
HMI nr.: 109850
Varenr.: KD700590
Kædedyne® Balance er CE-mærket. Patenteret.
Kædedyne® produceres i Sverige af Somna og
Zibo Athene A/S er eneforhandler i Danmark.

Kædedyne® Balance

Beroligende og kropsafgrænsende sansestimuli
Kædedyne® Balance er den seneste variant af kædedyner.
Som alle de øvrige varianter af kædedynen, har denne også
en 2-i-1-funktion, i form af to forskellige sider. Med de to
forskellige sider opnår man mulighed for at graduere
stimuli og veksle mellem kraftigere og knap så kraftige
taktile stimuli fra kæderne.
Egenskaber
I Kædedyne® Balance er kæderne centrerede midt på
dynen, for at optimere tyngde- og stimulipåvirkningen. Ved
at have dynens vægt centreret omkring midten, kan man
bl.a. opleve, at denne 8 kg. kædedyne er tilstrækkeligt,
selvom udgangspunktet måske var 10 eller 12 kg kædedyne.
Nogle har oplevelsen af, ikke at have behov for kæderne
fordelt ligeligt over hele dynens bredde, hvorfor Kædedyne®

brand- og flammehæmmende. Kædedynens smalle kanaler
gør, at dynen falder tæt omkring kroppen.
Anvendelsesmuligheder
• Søvnproblemer – f.eks forårsaget af stress
• Psykiske lidelser – f.eks. depression, angst, skizofreni,
spiseforstyrrelser
• Neurologiske lidelser – f.eks. demenssygdomme
• Udviklingsforstyrrelser – f.eks. autisme, Aspergers syndrom
• Opmærksomhedsforstyrrelser – f.eks. ADHD, ADD
Vaskeanvisning
Kædedynen kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60
grader på skåneprogram, ilagt den medfølgende vaskepose.
Der kan tilkøbes betræk, som kan vaskes ved 90 grader.

Balance kan være en løsning.
Egenskaber for kædedynen generelt
Kædedynen er en sansestimulerende tyngdedyne, syet i
lange kanaler, hvori der ligger kæder. Kæderne stimulerer til
ro, tryghed og kropsafgrænsning. Dermed opnås hurtigere
indsovning og færre opvågninger. Kæderne er fastgjorte i
kanalernes ender, hvilket gør dynen lydløs ved brug. Kædedynen er åndbar og håndtérbar og findes i adskillige varianter.
Kæderne er coated stål og tekstilmaterialet er Trevira;

Ved anvendelse til suicidale og retsanbragte patienter, kan ekstra sikret variant af kædedyne anvendes.

Tilbehør
Hygiejnebetræk voksen
m/ lynlås på 3 sider
HMI nr.: 81535
Varenr.: KD 600410

Bomuldsbetræk voksen
m/ lynlås på 3 sider
Varenr.: KD 600466

ZiboCare A/S | Præstemarksvej 67 | 8700 Horsens | (+45) 76 900 407 | Post@ZiboCare.dk | www.ZiboCare.dk | CVR: 29610274

