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MONDIAN TYNGDTÄCKE

NÄR HJÄLPER MONDIAN TYNGDTÄCKE

MONDIAN Tyngdtäcke är ett tungt täcke som hjälper människor att sova bättre.

MONDIAN Tyngdtäcke hjälper vid många typer av
svårigheter i det vardagliga livet:

Täcket ger en följsam och omslutande känsla som
skapar trygghet och lugnar oroliga tankar eller rörelser. När man använder ett tyngdtäcke blir det
lättare att somna, man sover djupare och det minskar risken att vakna upp för tidigt.

•
•
•
•

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Tyngden kommer från kedjor. Dessa är fördelade
över hela täcket vilket skapar en följsamhet då det
formar sig efter kroppen och ger ett lugnande tryck.
Kroppens reaktion på den omslutande tyngden kan
liknas med den upplevda effekten av fysisk beröring, ungefär som vid massage eller en kram.

•
•
•
•
•
•
•

Sömnsvårigheter
Kan vara ett komplement till rehabilitering
Kan bidra till minskad medicinering
Oroligheter i kroppen, kryp i benen, ofrivilliga
rörelser, motorisk rastlöshet
Neuropsykiatriska diagnoser, ADHD, Aspergers,
autism, Tourettes
Bidra till ökad kroppsuppfattning
Anorexi/bulimi
Förvärvade hjärnskador
Demens
Stress
Psykisk ohälsa, ångest och oro

Tyngden i kombination med den sensoriska stimulansen från kedjorna gör det lättare att släppa
automatiserade tankar, spänningar och minska
ofrivilliga rörelser så att användaren kan slappna av
och somna.
Tyngdtäcket har en lugnande effekt och lindrar vid
oro och motorisk rastlöshet, såväl natt som dag. Ena
sidan av täcket ger en kraftigare sensorisk stimulering.
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DESIGN OCH MATERIALVAL

MODELLER

Tyngdtäcket är designat för att det ska upplevas så
behagligt som möjligt. Alla material är valda med
omsorg för att täcket ska bidra till en behaglig sovmiljö. Tyngdtäcket är sytt i ett flamsäkert tyg speciellt framtaget för täcken.

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

Artikelnummer
308 530
308 521
308 522 (delbart)
308 523 (delbart)
308 524 (delbart)
308 525 (tredelat)

3 kg
4 kg

308 510 (barn)
308 520 (barn)

TVÄTTRÅD

Tyngdtäcket tvättas med ett skonsamt program i en
vanlig tvättmaskin. Tänk på att maskinen klarar
täckets vikt.
Täcken som väger mer än 6kg är delbara där varje
del tvättas var för sig. Använd alltid den medföljande tvättpåsen när du tvättar täcket.

Mått:
150 x 200 cm vuxen
105 x 130 cm barn
MONDIAN Tyngdtäcke passar i ett vanligt påslakan.
CERTIFIERINGAR OCH KRAVUPPFYLLELSE

Efter tvätt, häng upp täcket och låt det torka. Valen
av material gör att täcket torkar snabbt då det inte
suger upp så mycket vatten.
VAD INGÅR I PRODUKTEN

MONDIAN Tyngdtäcke med kedjor uppfyller läkemedelsverkets föreskrifter LFVS 2003:11 samt EU
direktivet 93/42/EEG.
Uppfyller kraven för flamskydd och är certifierat
enligt ISO EN 12952-1 & -2

MONDIAN Tyngdtäcke levereras med en praktisk
bärväska samt en tvättpåse.
Detta tyngdtäcke är producerat av MONDIAN AB.
Ytterligare information finns på vår hemsida
www.mondian.se

TILLBEHÖR

Bärväska (ingår)
Tvättpåse (ingår)
Hygienöverdrag vuxen
Hygienöverdrag vuxen

MONDIAN AB, Hultgrens väg 21, 443 38 Lerum
Hemsida: www.mondian.se, email: info@mondian.se, Tel: 031-470210

