
KÄYTTÖOHJE
Somna Torkkupeitto™

KÄYTTÖAIHEET

 Levottomuus ja ahdistus

  Neuropsykiatriset häiriöt 
(ADHD, ADD, Aspergerin  
oireyhtymä, Autismi ja  
Touretten oireyhtymä)

 Psyykkiset ongelmat

 Dementia

 Aivovamma

 Unihäiriöt

 Spastisuus

 Neurologiset sairaudet

 Anoreksia ja Bulimia

 Ikääntyminen

 Motorinen levottomuus

Somna Torkkupeitto™-painoviltti 
rauhoittaa ja lievittää levotto-
muutta. Viltin pitkittäiset ketjut 
myötäilevät kehon linjoja ja saavat 
aikaan miellyttävän sisään sulke-
van tuntemuksen.

Somna Torkkupeitto™-painoviltin 
ominaisuudet ovat samat kuin 
Somna Painopeitto™-peitossa, 
mutta se on tarkoitettu päivä-
käyttöön. Viltin toiminta perustuu 
tieteellisiin tutkimuksiin painon 
rauhoittavasta vaikutuksesta.

Somna Torkkupeitto™-painoviltti 
on kaksitoiminen: toinen puoli on 
ketjupuoli ja toinen puoli on peh-
mustettu. Ketjupuoli kehoa vasten 
käyttäjä saa lisästimulaatiota kos-
ketusaistille. On yksilöllistä, kumpi 
puoli tuntuu mukavammalta.

Somna Torkkupeitto™-painoviltti 
on valmistettu kestävästä ja käy-
tännöllisestä tummanharmaasta 
kankaasta.

Somna Torkkupeitto™-painoviltti 
on apuvälinetietokannassa.

PAINOT JA KOOT

 4 kg Mitat noin 125 x 70 cm

 5 kg Mitat noin 205 x 70 cm

 7 kg Mitat noin 205 x 70 cm
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Käyttö

Vilttiä voi käyttää eri tilanteissa.

PäivälevollaUlkona

Töissä Matkalla
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Somna Torkkupeitto™- 
painoviltti voidaan laskos-
taa, jotta se sopii parem-
min käytettäväksi esimer-
kiksi pyörätuolissa tai 
nojatuolissa.

Vilttiä voi käyttää useilla eri tavoilla.

Painon tunne kehoa vasten riippuu viltin laskostustavasta.

1 Levitä viltti päälle  
laskostamattomana, 
niin saat kevyen ja 
miellyttävän painon 
tunteen.

2 Tai laskosta viltti 
pieneksi kasaan, niin 
saat intensiivisemmän 
painon.
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Somna Torkkupeitto™-paino-

viltti tulee aina pestä mukana 

tulevassa pesupussissa.

60°C
Hienopesuohjelma, lämpötila 

enintään 60 astetta.

Uudelleenkäsittely 

voidaan tehdä 70 asteessa.

Valkaisu kielletty. 

Silitys kielletty.

Kemiallinen pesu 

tetrakloorieteenillä.

Rumpukuivaus kielletty.

PESUOHJE

TUOTETIEDOT

Somna Torkkupeitto™- 

painoviltti on valmistettu 

sytty mättömästä materiaa-

lista, ja se täyttää  

SS-EN ISO 12952-1:2010 

-standardin vaatimukset.

Somna Torkkupeitto™- 

painoviltti on CE-merkitty.

Patentoitu.

Somna Torkkupeit-

to™-painoviltti on 

ruotsalainen tuote.

Valmistettu Stenkullenissa, 

Ruotsi.
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VAROITUS

Painava viltti ja keuhkojen heikentynyt toiminta voivat yhdessä johtaa 
siihen, että käyttäjän hengityskyky heikkenee liikaa. Jos käyttäjällä on 

tällainen riski, viltin käyttöä tulee valvoa. Lattialla oleva viltti voi  
aiheuttaa kompastumisriskin.

Viltti sisältää teräsketjuja. Käänny lääkärin puoleen, jos käyttäjällä  
on implantti tai lääkinnällinen apuväline,  

jonka toimintaa tuotteen sisältämä metalli voi häiritä.

Jos viltti joutuu pyörätuolin ohjaimen päälle tai estää renkaiden  
liikkumisen, tämä voi aiheuttaa vaaratilanteen.

www.algoltrehab.fi

algol-trehab@algol.fi

MYYNTI JA MAAHANTUONTI:

03.0.8005 Hohenstein


