
Somna Painopeitto™-painopeitto 
rauhoittaa ja lievittää levotto-
muutta. Peiton pitkittäiset ketjut 
myötäilevät kehon linjoja ja 
saavat aikaan miellyttävän sisään 
sulkevan tuntemuksen.

KÄYTTÖOHJE
Somna Painopeitto™

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

 Psyykkiset ongelmat
 Dementia
 Aivovamma
 Unihäiriöt
 Spastisuus
 Neurologiset sairaudet
 Levottomuus ja ahdistus
 Anoreksia ja Bulimia
 Ikääntyminen

KÄYTTÖAIHEET

VAIHTOEHDOT

Aikuisten peitto noin

  4 kg    6 kg    8 kg 
  10 kg    12 kg    14 kg

Mitat noin 205 x 150 cm

Lasten peitto noin

  3.4 kg    5 kg

Mitat noin 125 x 105 cm

Vauvojen peitto noin

 1.5 kg

Mitat noin 105 x 70 cm

LISÄVARUSTEET

 Hygieniapäällinen 
 Pussilakana



SOMNA PAINOPEITTO™    KÄYTTÖOHJE

Käyttö

Somna Painopeitto™-painopeit-
to on kaksitoiminen: toinen 
puoli on ketjupuoli ja toinen 
puoli on pehmustettu. Ketju-
puoli kehoa vasten käyttäjä saa 
lisästimulaatiota kosketusais-
tille. Peiton tuntuvammalla 
kosketuksella voi olla joissakin 
tapauksissa rauhoittavampi 
vaikutus. On yksilöllistä, kumpi 
puoli tuntuu mukavammalta.

Kun peiton nostaa hartioille 
ja antaa sen myötäillä kehon 
linjoja, vaikutus on rauhoittava. 
Peiton voi myös taittaa kaksin-
kerroin, jos toivoo lisäpainoa 
johonkin kehon osaan.

Somna Painopeitto™-pain-
opeitto on kehitetty mahdolli-
simman viileäksi. Jos käyttäjä 
kaipaa lisää lämpöä, hän voi 
käyttää vilttiä tai tavallista  
peittoa yhdessä painopeiton 
kanssa. 

Somna Painopeitto™ muotoutuu kehon linjojen mukaan.



SOMNA PAINOPEITTO™    KÄYTTÖOHJE

Somna Painopeitto™-painopeit-
toa voi käyttää joko viltin/pei-
ton alla tai päällä. Kun Somna 
Painopeitto™-painopeitto 
laitetaan tavallisen peiton 
päälle, käyttäjä saa pehmeän ja 
sisään sulkevan tuntemuksen. 
Kokeilemalla selviää, mikä tapa 
tuntuu mukavimmalta.

Somna Painopeitto™-painopeit-
toa käytetään tavallisen peiton 
tapaan pussilakanan tai hygie-
niapäällisen sisällä.

Somna Painopeitto™-painopeitto 
on apuvälinetietokannassa.

Pehmustettu puoli Ketjupuoli

Päivälevolla



SOMNA PAINOPEITTO™    KÄYTTÖOHJE

Peitto tulee aina pestä 

mukana tulevassa  

pesu pussissa. 

60°C
Hienopesuohjelma, lämpötila 

enintään 60 astetta.

Voidaan jakaa kahteen osaan 

avaamalla vetoketju.

Uudelleenkäsittely 

voidaan tehdä 70 asteessa.

Valkaisu kielletty.

Silitys kielletty.

Kemiallinen pesu 

tetrakloorieteenillä.

Rumpukuivaus kielletty.

Somna Painopeitto™- 

painopeitto on valmistettu 

syttymättömästä  

materiaalista 

Päällyskangas: Trevira CS 

Somna Painopeitto™-pain-

opeitto täyttää NT Fire 037 

-standardin vaatimukset.

  Patentoitu.

Somna Painopeitto™- 

painopeitto on CE-merkitty.

Somna Painopeitto™-painopeitto 

on ruotsalainen tuote.

Valmistettu Stenkullenissa, Ruotsi.
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VAROITUS

Jos käyttäjän sydämen tai keuhkojen toiminta 
on heikentynyt, käänny lääkärin puoleen ennen 

Somna Painopeitto™-painopeiton käyttöä.

Lattialla oleva peitto voi aiheuttaa kompastumisriskin.

Käänny lääkärin puoleen, jos käyttäjällä  
on implantti tai lääkinnällinen apuväline, jonka  
toimintaa tuotteen sisältämä metalli voi häiritä.

PESUOHJE

TUOTETIEDOT

www.algoltrehab.fi

algol-trehab@algol.fi

MYYNTI JA MAAHANTUONTI:


