FiberyngdvästTM

Västen
som kramar
dig

BRUKSANVISNING

Artikelnr.

Barn strl.

Vikt

Bröstvidd

Midjevidd

008131115

110/116 cl

1.0 kg

52-58 cm

52-55 cm

008131116

122/128 cl

1.5 kg

58-64 cm

55-58 cm

008131117

134/140 cl

2.0 kg

64-70 cm

58-61 cm

008131118

146/152 cl

2.5 kg

70-76 cm

61-64 cm

Artikelnr.

Vuxen strl.

Vikt

Bröstvidd

Midjevidd

008131119

X-small

2.5 kg

76-84 cm

68-80 cm

008131120

Small

3.0 kg

84-92 cm

80-88 cm

008131121

Medium

3.5 kg

94-102 cm

88-96 cm

008131122

Large

4.0 kg

102-110 cm

96-104 cm

008131123

X-large

4.5 kg

110-118 cm

104-112 cm

008131124

XX-large

5.3 kg

118-126 cm

112-120 cm

ID: BRUKVAST2019VERa04
Bruksanvisningen avser produkter tillverkade från 2018

Fibertyngdvästen används av personer med varierande diagnoser och blir
för många en viktig del i en fungerande vardag. Västen används framgångsrikt
av s tora som små med diagnoser som motorisk oro, autism, ADHD, psykisk
ohälsa m fl.

Ett klädsamt plagg
Fibertyngdvästen ser ut som ett vanligt klädsamt plagg som kan användas i
skolan, hemma eller på jobbet.

FIBERTYNGDVÄST® - Detaljer
Fibertyngdvästen är tillverkad i svart tyg med svarta dragkedjor och har en kraftig
kardborregördel i midjan.

FIBERTYNGDVÄSTEN OMSLUTER SOM EN FAST KRAM
Västen omsluter kroppen, likt en fast kram, vilket påverkar kroppens proprioceptiva sinnen så att bäraren upplever ett behagligt lugn och får det lättare att
koncentrera sig.
Fibertyngdvästen har en kraftig insydd kardborreförsedd gördel som spänns åt
i midjan efter egen önskan. På så sätt regleras känslan av vikt och tryck. Fiber
tyngdvästen är framtagen i samråd med psykiatriker och stressterapeuter och
klassas som en medicinteknisk produkt. Den drar inte uppmärksamheten till
sig e
 ftersom den ser ut som en vanlig väst, vilket uppskattas speciellt bland
ungdomar.
Fibertyngdvästens effekter
• Motverkar motorisk oro
• Minskar ångest och stress
• Ökar tryggheten
• Ger stöd vid fokusering
• Förbättrar kroppsuppfattningen

MATERIAL OCH SKÖTSELRÅD FIBERTYNGDVÄSTEN
Fibertyngdvästen är tillverkad i ett smuts- och fläckavvisande material. Det gör att
västen kan torkas av med fuktig trasa och hängas på vädring istället för att tvättas.
Är västen så smutsig att det inte finns något annat alternativ än att tvätta, är det
viktigt att dragkedjan är öppen och kardborregördeln är helt stängd. T
 yngden mot
trumman kan medföra att lacken på dragkedjan släpper. Tvätta gärna i tvättpåse.
Fibertyngdvästen klarar av tvätt i upp till 60 grader men med hänsyn till miljön
rekommenderar vi att västen tvättas i max 40 grader.

Material

Polyester och Polyesterfiber

CE-märkning							Ja
Garanti 2 år*							Ja
Maskintvätt
Torktumlas ej
Eftertorkas hängande i rumstemperatur eller ute 		

Ja

* Gäller ej omild behandling eller om skötselråd ej följts.
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