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verzwaarde deken

De Somna Deken heeft een twee-in-een functie: 
het is aan jou of je meer of minder tactiele 
stimulatie wilt. Door de deken te gebruiken, kunt 
u ontspannen, tot rust komen en een betere 
slaapkwaliteit bereiken. De deken is er in junior 
en volwassen maten, in verschillende gewichten.

Een zachtere en warmere deken
Voor wie de voorkeur geeft aan een zachtere deken 
is de Somna Deken Sensitive verkrijgbaar. Het heeft 
dezelfde twee-in-een-functie als de klassieke Somna 
Deken, maar in het Sensitive-model heeft de zachtere 
kant twee keer zoveel vulling. De gewatteerde kant 
tegen het lichaam geeft de gebruiker een diepe, 
aangename druk, terwijl de kettingkant tegen het 
lichaam zorgt voor meer tactiele stimulatie.

Welk gewicht past het beste bij jou?
De meest voorkomende gewichten zijn 6, 8 en 10 kg, 
maar het ideale gewicht is heel persoonlijk.

Artikelnummer
5001-70 Somna Deken 4 kg (140 cm)
5001-75 Somna Deken 6 kg (140 cm)
5001-80 Somna Deken 8 kg (140 cm)
7005-90 Somna Deken 8 kg Balance (140 cm)
5001-85 Somna Deken 10 kg (140 cm)
5001-90 Somna Deken 12 kg (140 cm)
5001-95 Somna Deken 14 kg (140 cm)
5002-00 Somna Deken Junior 3 kg (140 cm)
5002-05 Somna Deken Junior 5 kg (140 cm)

Somna verzwaarde deken 

De producten worden op de markt gebracht als technische hulpmiddelen klasse I voor mensen met een 
beperking en voldoen aan Verordening (EU) 2017/745 - MDR.
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verzwaarde kraag

De Somna Kraag is een product voor overdag dat 
helpt om spanning in lichaam en schouders te 
verminderen. Het is ergonomisch ontworpen om 
een gelijkmatige, stabiele druk te bieden. Door op 
de borst te liggen en tussen de schouderbladen 
naar beneden te gaan, oefent het druk uit op de 
spieren en geeft het de gebruiker een prettig 
gevoel van omhelzing.

Welke kraag past het beste bij jou?
De Somna Kraag is er in drie maten: een junior maat, 
1 kg, voor kinderen tot ongeveer negen jaar, en twee 
gewichten voor oudere kinderen, volwassenen en 
senioren, 1,5 kg en 2 kg. Optioneel is er ook een hoes 
verkrijgbaar die de kraag beschermt tijdens dagelijks 
gebruik.

Artikelnummer
5002-66 Somna Kraag junior - 1 kg
5002-67 Somna Kraag XS - 1,5 kg
5002-68 Somna Kraag S-XL - 2 kg

verzwaard veSt

De Somna Vest 2.0 is een product voor overdag dat 
vooral de tastzin en de spier-/gewrichtszintuigen 
aantast. Het lichaam van de gebruiker krijgt 
prikkels dankzij het gewicht en het omhelzende 
effect van het vest. De druk helpt het lichaam te 
ontspannen en tot rust te komen dankzij externe 
prikkels. De kraag zorgt voor extra gewicht en 
aarding, vanaf de schouders en naar beneden 
door het lichaam.

Welk vest past het beste bij jou?
 Het Somna Vest 2.0 is verkrijgbaar in drie juniormaten 
en vier volwassen maten. Het vest moet dicht bij het 
lichaam zitten om het omhelzende effect te voelen. 
Met de kraag om heb je extra gewicht en aarding, van 
de schouders en naar beneden door het lichaam. 

Artikelnummer
6007-85  Somna Vest 2.0 XS - 2kg
6007-90  Somna Vest 2.0 S - 2,5 kg
6007-95  Somna Vest 2.0 M - 3 kg
6008-00  Somna Vest 2.0 L - 3,5 kg
6008-05  Somna Vest 2.0 XL - 4 kg
6007-70  Somna Vest 110/122 - 1 kg
6007-75  Somna Vest 128/140 - 1,5 kg
6007-80  Somna Vest 146/158 - 2 kg

Somna verzwaarde kraag / -veSt
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