
TUOTTEET





Somna Painopeitto™

Somna Painopeitto™ on kehitetty  
lievittämään levottomuutta, ahdistusta 
ja univaikeuksia.

Sen teho perustuu tutkittuun tietoon 
painon rauhoittavasta vaikutuksesta. 
Peiton käyttö rentouttaa, rauhoittaa ja 
sen vaikutuksesta keskittymiskyky ja 
unen laatu paranevat.

Pehmustettu puoli antaa syvän, miel-
lyttävän paineen, ja ketjupuoli kehoa 
vasten käyttäjä saa lisästimulaatiota kos  
ketusaistille. On yksilöllistä, kumpi puoli 
tuntuu mukavammalta. Viltissä olevat 
ketjut myötäilevät kehon linjoja, saavat 
aikaan sisään sulkevan tuntemuksen ja 
kehotietoisuus lisääntyy. 

Somna Painopeitto™ on kehitetty mah-
dollisimman hiljaiseksi ja viileäksi. Jos 
käyttäjä kaipaa lisää lämmittävää vaiku-
tusta, hän voi käyttää tavallista peittoa 
yhdessä painopeiton kanssa. Kun peiton 
nostaa hartioille ja antaa sen myötäillä 
kehon linjoja, vaikutus on hyvin suojaava 
ja rauhoittava. Peiton voi myös taittaa 
kaksinkerroin, jos toivoo lisäpainoa 
johonkin kehon osaan.

Muiden Somnan tuotteiden tavoin 
Somna Painopeitto™-painopeitto lisää 
kehotietoisuutta, mikä vaikuttaa rauhoit-
tavasti aisteihin ja lisää keskittymiskykyä

MATERIAALI JA SISÄLLYS:

Polyesteripuuvillaa (PC) 
Polyesterivanu 
Ketjuja (ruoste-ja allergiakäsiteltyjä).

KÄYTTÖAIHEET

 Psyykkiset ongelmat
 Dementia
 Aivovamma
 Unihäiriöt
 Neurologiset sairaudet
 Rauhattomuus ja ahdistus
 Anoreksia ja bulimia
 Ikääntyminen
 Motorinen levottomuus

KOOT JA PAINOT:

AIKUISTEN PEITTO noin
 4 kg     6 kg     8 kg*     10 kg*     12 kg* 

Mitat noin: 205 x 150 cm *jaettava/vetoketju

 
LASTEN PEITTO noin.

 3,4 kg    5 kg   MITAT n: 125 x 105 cm

 
VAUVOJEN PEITTO noin

  1,5 kg               MITAT n: 105 x 70 cm

PESUOHJE 
Tuotteen mukana on pesupussi, jossa 
tuote pestään korkeintaan 60 asteessa 
hienopesuohjelmalla. Jos tuotteessa on 
vetoketju, avaa se.



Somna Torkkupeitto™

Somna Torkkupeitto™ on päiväkäyttöön 
tarkoitettu tuote. Siinä on samat tutkitut 
ominaisuudet kuin painopeitossa, mukaan 
lukien kaksipuoleisuus, jossa toinen 
puoli on pehmustettu ja toinen ketjupuoli. 
Pehmustettu puoli antaa syvän, miellyt-
tävän paineen, ja ketjupuoli kehoa vasten 
käyttäjä saa lisästimulaatiota kosketusais-
tille. On yksilöllistä, kumpi puoli tuntuu 
mukavammalta. Torkkupeitossa olevat 
ketjut myötäilevät kehon linjoja, saavat 
aikaan sisään sulkevan tuntemuksen ja 
kehotietoisuus lisääntyy.

Käyttäjä voi rentoutua ja rauhoittua. 
Peittoa on helppo käsitellä, ja se sopii 
hyvin pidettäväksi vaikkapa polvien 
päällä. Siihen voi myös kääriytyä sohvalla 
tai pyörätuolissa. 
 
Kangas on kestävää ja tummanharmaan 
värin ansiosta sitä voi käyttää ilman 
pussilakanaa. 
 
Muiden Somnan tuotteiden tavoin 
Somna Torkkupeitto™ lisää kehotie-
toisuutta, mikä vaikuttaa rauhoittavasti 
aisteihin ja lisää keskittymiskykyä.

KÄYTTÖAIHEET

 Neuropsykiatriset diagnoosit 
 Psyykkiset ongelmat 
 Dementia 
 Aivovamma 
 Unihäiriöt 
 Neurologiset sairaudet 
 Rauhattomuus ja ahdistus 
 Anoreksia ja bulimia 
 Ikääntyminen 
 Motorinen levottomuus

KOKO JA PAINO

 noin 4 kg   Mitat noin: 125 x 70 cm

 noin 5 kg   Mitat noin: 205 x 70 cm 

 noin 7 kg   Mitat noin: 205 x 70 cm

MATERIAALI JA SISUS

Polyesteripuuvillaa (PC) Polyesterivanu
Ketjuja (ruoste-ja allergiakäsiteltyjä).

PESUOHJE

Tuotteen mukana on pesupussi, jossa 
tuote pestään korkeintaan 60 asteessa 
hienopesuohjelmalla.



Somna Painoliivi™

Somna Painoliivi™ on päivällä käytettävä 
tuote, joka vaikuttaa tunto-, tasapaino-, 
lihas- ja nivelaisteihin. Säädettävien 
solkien avulla käyttäjä voi säädellä 
kehoon kohdistuvaa painetta. Liivin 
ketjut stimuloivat ja tuovat rauhoittavan 
vaikutuksen. Kun aistit rauhoittuvat ja 
kehotietoisuus lisääntyy, voi käyttäjä hel-
pommin keskittyä tehtä viinsä. Samalla 
koordinaatiokyky paranee.

Painoliivi on suunniteltu mahdollisim-
man miellyttäväksi ja istuvaksi. Ketjuja 
ei ole olkapäillä eikä lapaluun päällä, 
jotta käyttäjällä olisi miellyttävä olla 
ja hän voisi liikkua luonnollisesti. Liiviä 
on tarkoitus pitää niin lähellä kehoa 
kuin mahdollista. Esimerkiksi t-paidan 
alla niin, että säädettävien solkien 
avulla vedetään liivi sopivan napakas-
ti myötäilemään kehoa. Liiviä ja sen 
painokaulusta voidaan käyttää yhdessä 
tai erikseen.  
Painoliiviä voidaan käyttää myös neu-
leen tai jakun alla. Kangas on kulutusta 
kestävää ja se on väriltään käytän-
nöllinen tummanharmaa. Muiden Som-
nan tuotteiden tavoin painoliivi parantaa 
keho tietoisuutta. Se vaikuttaa rauhoit-
tavasti ja parantaa keskittymiskykyä.

KÄYTTÖAIHEET

 Neuropsykiatriset diagnoosit 
 Psyykkiset ongelmat 
 Neurologiset sairaudet 
  Ahdistus ja levottomuus, 

motorinen levottomuus
 Anoreksia, bulimia
 Ikääntyminen

KOKO JA PAINO

MATERIAALI JA SISUS

Polyesteripuuvillaa (PC) 
Polyesterivanu 
Ketjuja (ruoste-ja allergiakäsiteltyjä) 
Painokaulus - Polyesteripuuvillaa 
(PC) sekä glanulaattirakeita. Kaulusta ei 
saa kuumentaa. 
 
PESUOHJE

Tuotteen mukana on pesupussi, jossa 
tuote pestään korkeintaan 60 asteessa 
hienopesuohjelmalla. 

 

Koko Paino Painokaulus Kok. 
paino

110/122 1 kg Small 1,35 kg 2,35 kg

128/140 1,5 kg Small 1,35 kg 2,85 kg

146/158 2 kg Small 1,35 kg 3,35 kg

Small 2,5 kg Large 2,3 kg 4,8 kg

Medium 3 kg Large 2,3 kg 5,3 kg

Large 3,5 kg Large 2,3 kg 5,8 kg

XL 4 kg Large 2,3 kg 6,3 kg



Somna Kaulus™

Somna Kaulus™ on on päivällä käytet-
tävä tuote, joka auttaa lievittämään 
jännitystä kehossa ja erityisesti hartio-
issa. Se on ergonomisesti muotoiltu ja 
antaa tasaisen ja syvän paineen tunnun. 
Se laskeutuu rintakehän päälle ja takana 
lapaluiden väliin. Se painaa lihaksia 
miellyttävällä tavalla ja tarjoaa rauhoit-
tavan, sisään sulkevan tunteen.

Somna Kaulus™-painokaulusta voi 
käyttää sekä istuessa että liikkeessä. 
Se parantaa ryhtiä, mikä lisää verenkier-
toa ja kehon tasapainoa. Muiden Som-
nan tuotteiden tavoin Somna Kaulus™  
lisää kehotietoisuutta, mikä vaikuttaa 
rauhoittavasti aisteihin ja lisää keskitty-
miskykyä.

KÄYTTÖAIHEET
 Jännityspäänsärky
 Neuropsykiatriset diagnoosit
 Psyykkiset ongelmat
 Dementia
 Aivovamma
 Neurologiset sairaudet
 Rauhattomuus ja ahdistus
 Ikääntyminen
 Motorinen levottomuus

PAINO

 noin  1 kg (lasten kok)

 noin  2 kg   

 noin  2,5 kg

PESUOHJE

Tuotteen mukana on pesupussi, jossa
tuote pestään korkeintaan 60 asteessa
hienopesuohjelmalla.

MATERIAALI JA SISÄLTÖ

Polyesteripuuvillaa (PC) sekä
glanulaattirakeita. Kaulusta ei saa 
kuumentaa.DESIGNSKYDDAD PRODUKT



Somna Painopeitto HD™

Somna Painopeitto HD™ lievittää levot-
tomuutta, ahdistusta ja univaikeuksia. 
Sen teho perustuu tutkittuun tietoon 
painon rauhoittavasta vaikutuksesta. 

Peitossa on kaksi erilaista puolta: 
toinen puoli on pehmustettu, ja toinen 
ketjupuoli. 

Pehmustettu puoli antaa syvän, miel-
lyttävän paineen, ja ketjupuoli kehoa 
vasten käyttäjä saa lisästimulaatiota 
kosketusaistille. On yksilöllistä, kumpi 
puoli tuntuu mukavammalta. Peitossa 
olevat ketjut myötäilevät kehon linjoja, 
saavat aikaan sisään sulkevan tuntemuk-
sen ja kehotietoisuus lisääntyy. 

Käyttäjä voi rentoutua ja rauhoittua. 
Peittoa voi käyttää myös päivisin. 

Somna Painopeitto HD™ on kehitetty 
mahdollisimman hiljaiseksi ja viileäksi. 
Jos käyttäjä kaipaa lisää lämmittävää 
vaikutusta, hän voi käyttää tavallis-
ta peittoa yhdessä HD:n kanssa. Kun 
peiton nostaa hartioille ja antaa sen 
myötäillä kehon muotoja, vaikutus on 
hyvin suojaava ja rauhoittava. Peiton voi 
myös taittaa kaksinkerroin, jos toivoo 
lisäpainoa johonkin kehon osaan. Kangas 
on kulutusta kestävää ja se on väriltään 
käytännöllinen tummanharmaa. 

Muiden Somnan tuotteiden tavoin 
Somna Painopeitto HD™ parantaa 
kehotietoisuutta. Se vaikuttaa rauhoit-
tavasti ja parantaa keskittymiskykyä.

KOKO JA PAINO

15 kg, mitat n. 205 x 140 cm, kahteen
osaan irrotettava.

KÄYTTÖAIHEET
 Jännityspäänsärky
 Neuropsykiatriset diagnoosit
 Psyykkiset sairaudet
 Dementia
 Aivovamma
 Univaikeudet, jännittyneisyys
 Rauhattomuus ja ahdistus
 Ikääntyminen
 Anoreksia ja bulimia
 Motorinen levottomuus

MATERIAALI JA SISÄLTÖ

Polyesteripuuvillaa (PC), polyesterivanua
sekä ketjuja. Ketjut ovat ruoste-ja
allergiasuojattuja.

PESUOHJE

Somna Painopeitto HD™ koostuu 
kahdesta osasta. Se pestään korkeintaan 
60 asteessa hienopesuohjelmalla.
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