
VIKTEN AV TRYGGHET
Novistas tyngdprodukter klassas som medicintekniska produkter för att 
lindra sömn-, stress- och orosproblem som uppstått av olika anledningar. 
För många blir de nödvändiga för att få vardagen att fungera och vi ger dig 
all kunskap du behöver för rätt förskrivning. 

Fibertäckena
FUTURA & NOVA

Kultäcket®

SAFIR
FIBERTYNGD-

VÄST®



Fibertäcket har hjälpt mig att få en bättre sömn 
och jag känner mig lugnare. I min situation efter 
en tuff cancerbehandling med depression har det 
gjort stor nytta.
            Cancerpatient 72 år

ETT Omslutande TÄCKE GÖR
SKILLNAD FÖR SÖMNEN

God sömn är långt ifrån en självklarhet för alla. Att ha 
dålig sömn är en stor plåga som hindrar kroppens nöd-
vändiga återhämtning och kan ge stora hälsoproblem på 
sikt. Många gånger syns tydliga samband mellan dålig 
nattsömn och orolig vakentid vilket blir en ond cirkel som 
förtär livskvaliteten. Då måste vi bryta mönstret.

Sömnbrist har blivit ett samhällsproblem med ökad 
förskrivning av sömnmediciner som följd. De senaste 
åren har tyngdtäckenas sövande förmåga visat sig vara 
en väldigt effektiv alternativ lösning. Ett tyngdtäcke om-
sluter kroppen genom taktil beröring som gör att kroppen 
utsöndrar sitt eget ”kärlekshormon” oxytocin. Ett naturligt 
fenomen som i förlängningen får dig att känna dig trygg, 
slappna av och uppnå en god sömn.

Novistas sortiment förskrivs av 
arbetsterapeuter. Mer informa-
tion hittar du på din vårdcentral 
och på novista.se

TYNGDPRODUKTER
LINDRAR 
• Oro
• Ångest
• Sömnproblem 
• Stress
• ADHD-symtom
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EFFEKTER AV DPTS
• Förmåga att slappna av 
• Kortare insomningstid
• Fler sömntimmar
• Förbättrad djupsömn
• Bättre återhämtning
• Ökat energitillskott 
• Ökad kroppsuppfattning 
• Förhöjd livskvalitet 

Tyngden mot kroppen har en lugnande 
effekt och fungerar som en stor, mjuk och 
trygg omfamning. Den har dokumenterad 
effekt på hälsan. Det omslutande trycket 
gör att produktionen av oxytocin ökar och 
får kroppen att slappna av. Detta sänker 
i sin tur kortisolnivån, som är vårt stress-
hormon, medan nivån av melatonin ökar 
och gör oss sömniga.

I takt med denna förändring frisätter 
kroppen även dopamin och serotonin. 
Dessa hormoner hjälper kroppen på 

många sätt under hela dygnet. Motivation, 
impulskontroll, uppmärksamhet, minne, 
socialt beteende, sömn och matsmältning 
fungerar bättre. DPTS hjälper till med att 
sänka hjärtfrekvensen, slappna av musk-
lerna och förbättra blodcirkulationen.

DPTS ÄR SOM EN TRYGG KRAM
( DPTS = Deep Pressure Touch Stimulation )

Novistas tyngdtäcken är mjuka, tysta och följsamma. 
Fibertyngdtäcket ger kroppen DPTS och Kultäcket® 
ger både DPTS och ett punktvist tryck.  



FIBERTÄCKET Futura & NOVA
Fibertäckena Futura & Nova är tyngdtäcken och sinnesstimulerade, kognitiva produk-
ter. Vikten utgörs av mjuka, längsgående polyesterfibertrådar. Det är fibrerna som 
gör täcket så mjukt och följsamt. Tyngden från täcket ligger som ett jämt tryck över 
kroppen och ger en känsla av trygghet och lugn.

- Futura har två sidor varav den ena är extra 
vadderad.

- Nova har ingen vaddering och är framtagen  
för dig som vill ha ett svalare tyngdtäcke
I övrigt är Nova sytt i samma utförande och  
med samma material som Futura.

LÅT OSS PRESENTERA Våra tyngdprodukter

Bärväska medföljer alla tyngdtäcken. De stora modellerna av Novistas fibertäcken Futura och Nova samt 
Kultäcket® Safir är delbara med en längsgående dragkedja för att underlätta vid tvätt och torkning. Våra 
tyngdtäcken är tillverkade av flamskyddat Trevira CS-tyg. De är CE-märkta medicintekniska klass 1-pro-
dukter och uppfyller alla gällande krav i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och 
Läkemedelsverkets föreskrifter, LVFS 2003:11. Våra produkter tillverkas i Europa.

Sluta räkna får.

BÄTTRE SÖMN & 
MINDRE ORo 

Storlek & Vikt
Fibertäckena Futura & Nova och Kultäcket Safir finns i flera olika storlekar och vikter. 
Den mindre varianten är i huvudsak tänkt till barn eller som filt och har måtten 110 x 
125 cm och finns i vikterna 2.3 kg, 3.7 kg och 5.0 kg. Den stora varianten av tyngd-
täckena är 150 x 200 cm och är anpassad för att passa i ett vanligt påslakan. Täcke-
na finns i vikterna 4 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg, 12 kg och 14 kg.



LÅT OSS PRESENTERA Våra tyngdprodukter

KULTÄCKET® SAFIR 
Vikten i kultäcket Safir utgörs av små spe-
cialtillverkade glaskulor som ger taktil och 
proprioceptivt stimuli över hela kroppen. 
Kulornas punktvisa tryck bidrar aktivt till en 
ökad kroppsuppfattning. Textilmaterialet är 
i övrigt samma som i fibertäckena Futura 
och Nova. Förutom bärväskan medföljer en 
speciellt framtagen tvättpåse.

FIBERTYNGDVÄST
Vår snygga fibertyngdväst ser ut som ett 
vanligt klädsamt plagg som kan användas i 
skolan, hemma eller på jobbet. Fibertyngd-
västen finns i barnstorlekar från 110 cl och 
upp till vuxenstorlek. Västen har en kraftig 
insydd resår i midjan som spänns åt efter 
egen önskan. På så sätt regleras känslan 
av vikt och tryck. Vikten utgörs av poly-
esterfibrer. Västen är framtagen i samråd 
med psykiatriker och stressterapeuter och 
klassas som en medicinteknisk produkt.



Rådgivning & förskrivning

Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem och 
kommer i många former. Kunskapen hos 
förskrivare och deras team är ytterst viktig 
i valet av hjälpmedel, dels med tanke på 
slutanvändarens säkerhet men också för 
att kunna erbjuda bästa tänkbara lindring 
av individuella symtom. Kognitiva produk-
ter vid psykisk ohälsa kan helt eller delvis 
ersätta medicinering och bidra till förhöjd 
livskvalitet hos användaren.

Våra arbetsterapeuter erbjuder dig som för-
skriver våra tyngdprodukter och är verksam 
inom upphandlade regioner och kommu-
ner en kostnadsfri utbildning. Vi genomför 
också visningar och utprovningar samt 
deltar på mässor och seminarier runt om i 
Sverige.

Vänd dig till oss om du behöver trygghet i 
din roll som förskrivare. 
 

VI UTBILDAR FÖRSKRIVARE

”Bättre än alla  
sömntabletter  
jag någonsin HAR 
provat”
Kvinna 53 år, 
institution i Sverige

Det kan vara svårt att bedöma vilken vikt 
på tyngdtäcket som är lämpligast i varje
enskilt fall. Effekten och nyttan bör därför
följas upp för att göra en samlad bedöm-
ning. Vi rekommenderar att föra anteck-
ningar över sömnen ca en vecka före 
utprovning för att kunna få ett rättvist 
resultat. Tag gärna hjälp av våra utprov-
ningsprotokoll som kan hämtas från vår 

hemsida. Fibertäcket är förskrivningsbart 
i de flesta kommuner och landsting i Sve-
rige. Förskrivning sker av arbetsterapeut 
efter bedömning och utprovning. Kriterier 
för att kunna få ett täcke som hjälpmedel 
ser olika ut i olika delar av landet. 

Kontakta oss gärna för mer information 
eller läs på hemsidan novista.se. 



Tillbehör

Hygienöverdraget ecoverde 
Vårt miljövänliga hygienöverdrag Ecoverde
är framställt av Europeisk eucalyptus. 
Materialet är antiallergent och har en na-
turlig kvalster- och svampbarriär. Hygienö-
verdraget stretchar fint och ger en mjuk 
och tyst bäddmiljö utan prassel. 

Ecoverde har ett naturligt inbyggt flam-
skydd, dvs utan kemisk behandling. Det 
är tätt vid läckage men släpper igenom 
kroppsvärme och fukt. Dragkedjor på tre 
sidor av överdraget underlättar att stoppa 
i och ta ur tyngdtäcket. Hygienöverdraget 
finns tillgängligt i två storlekar, stor 150x200 
cm och liten 110x125 cm. Rekommenderad 
tvättemperatur är 60° C grader men det tål 
upp till 95° C.

DEMOSTÄLL
Demostället har 
plats för tre täcken 
och lämpar sig bra i 
utprovningsrummet.

DESIGNSNODD TILL FIBERTYNGDVÄSTEN
Sätt din personliga prägel på din tyngdväst 
med våra designade snoddar. Västen säljs 
med valfri snoddfärg men de kan också 
tilläggsbeställas i andra färger. De är lätta 
att byta ut efter smak eller årstid.

TUBKUDDEN – ANNA 
Vår två meter långa cylinderkudde fungerar 
både dag och natt. Den kan formas runt 
kroppen som stöd för ben, rygg eller armar 
när du ligger eller sitter.

BÄRVÄSKA 
Smidig och stark bärväska för transport 
medföljer varje täcke.



KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA MER

Tel 0431-49 13 10
info@novista.se 
novista.se

FIBERTÄCKET
Futura och Nova är 
mjuka, följsamma 
och omslutande 
tyngdtäcken som 
skapar en känsla 
av trygghet och 
lugn vid en rad 
olika diagnoser.

KULTÄCKET®

Novistas kultäcke 
Safir är ett tyngd-
täcke som med 
sina glaskulor ger 
kroppen en taktil 
och proprioceptiv 
stimuli över hela 
kroppen.

Fibertyngdväst®

Novistas tyngdväst 
är en klädsam väst 
som används av 
barn och vuxna 
under dagtid. 

KUNSKAP
Novista of Sweden 
är kunskapsföreta-
get som utvecklar, 
marknadsför och 
levererar kognitiva 
hjälpmedel till de 
flesta kommuner 
och landsting i 
Sverige.

Novista of Sweden AB Johannebergsvägen 6, 312 72 Skummeslövsstrand Ve
rs
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