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Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet – tyngdtäcke med jämnt fördelade 
tryckpunkter 

Kedjetäcke 
Leverantör: Somna 

 

Lev. art.nr: 3 kg: 500215 junior 

4 kg: 500217 junior 

4 kg: 500100 

6 kg: 500105 

8 kg: 500110 

10 kg: 500115 

12 kg: 500120 

14 kg: 500125 

 

Sesam nr: 3 kg: 33178 junior 

4 kg: 49090 junior 

4 kg: 33193 

6 kg: 38817 

8 kg: 33194 

10 kg: 34190 

12 kg: 38742 

14 kg: 42037 

 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 04 27 18, vuxen 04 27 18 

Storlek: Junior: 105 x 125 cm 

Vuxen: 150 x 200 cm 

Beskrivning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedjetäcke® är ett tyngdtäcke framtaget för att lindra oro, ångest och sömnlöshet. 
Kedjetäcke® har en 2 i 1-funktion, en kedjesida och en vadderad sida. Med den 
vadderade sidan mot kroppen får man ett djupt tryck och med kedjesidan mot 
kroppen får man en ökad taktil stimulans. Kedjesidan har en textil med halvmånar 
för att enklare kunna skilja sidorna åt. Använd alltid påslakan. Tvätt: om 
produkten har blixtlås, tvätta delarna separat och använd medföljande tvättpåse. 
Skontvätt 60 grader. 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-27-18-Hjalpmedel-vid-sinnesstimulering/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/04-27-Hjalpmedel-for-sinnesstimulering-boll--och-kedjetacke/04-27-18-Hjalpmedel-for-sinnesstimulering/
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Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet – tyngdtäcke med jämnt fördelat 
tryck 

Cura Procare 
Leverantör: Cura 

 

 

Lev. art.nr: 3 kg cce-b-100-3 barn 

5 kg cce-b-100-5 barn 

4 kg: cce-v-150-4 

6 kg: cce-v-150-6 

8 kg: cce-v-150-8 

10 kg: cce-v-150-10 

12 kg: cce-v-150-12 

14 kg. cce-v-150-14 

 

Sesam nr: 3 kg: 49034 barn 

5 kg: 49041 barn 

4 kg: 49039 

6 kg: 49040 

8 kg: 49043 

10 kg: 49037 

12 kg: 49038 

14 kg: 49042 

 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 04 27 18, vuxen 04 27 18 

Storlek: Barn 100 x 140 cm 

Vuxen 150 x 210 cm 

Beskrivning: 

  

Cura Procare är ett tyngdtäcke anpassad för användning inom vården. 
Täcket är delbart. Fyllningen är av bomullsvadd med andningsförmåga 
som tillsammans med kiselpärlor utgör täckets tyngd. Kisel har en 
svalkande effekt till en behaglig sovtemperatur. Vadd och pärlor är 
insydda i ett rutmönster. Använd alltid påslakan. Tvättas i 60 grader i 
medföljande tvättpåse. 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-27-18-Hjalpmedel-vid-sinnesstimulering/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/04-27-Hjalpmedel-for-sinnesstimulering-boll--och-kedjetacke/04-27-18-Hjalpmedel-for-sinnesstimulering/
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Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet – tyngdtäcke med punktvis jämnt 
fördelade tryckpunkter 

Kultäcket Safir 
Leverantör: Novista 

 

 

Lev. art.nr: 3,7 kg:  008131167 

5 kg: 008131168 

4 kg: 008131160 

6 kg: 008131161 

8 kg: 008131162 

10 kg: 008131163 

12 kg: 008131164 

 

Sesam nr: 3,7 kg: 49052 

5 kg: 49053 

4 kg: 43606 

6 kg: 43607 

8 kg: 43608 

10 kg: 43609 

12 kg: 43610 

 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 04 27 18, vuxen 04 27 18 

Storlek: Barn 110 x 125 cm 

Vuxen 150 x 210 cm 

Beskrivning: Safir är ett tyngdtäcke som ger kroppen ett taktilt och proprioceptivt stimuli över 
hela kroppen. Vikten i Kultäcket® Safir utgörs av specialtillverkade, massiva, 
glaskulor med 25 mm i diameter. Glaskulorna är fastsydda på insidan av täcket 
och ger ett punktvist tryck som aktivt bidrar till en ökad kroppsuppfattning. Använd 
alltid påslakan. Tvätt: om täcket är delbart, tvätta delarna separat i skontvätt 60 
grader i medföljande tvättpåse. Ska inte torktumlas. Sträck ut täcket på längden 
och bredden efter tvätt. 

 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-27-18-Hjalpmedel-vid-sinnesstimulering/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/04-27-Hjalpmedel-for-sinnesstimulering-boll--och-kedjetacke/04-27-18-Hjalpmedel-for-sinnesstimulering/
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Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet – tyngdtäcke med punktvis jämnt 
fördelade tryckpunkter 

Protac Bolltäcke Calm 
Leverantör: Komikapp 

 

Lev. art.nr: Small 3,5 kg 503976 

Large 7 kg: 503978 

Large 10 kg: 503979 

Large 12 kg: 504428 

 

Sesam nr: Small 3,5 kg 43732 

Large 7 kg: 40691 

Large 10 kg: 40692 

Large 12 kg: 49032 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 04 27 18, vuxen 04 27 18 

Storlek: Barn: 100 x 140 cm 

Vuxen: 140 x 200 cm 

Beskrivning: Tyngdtäcke Protac Bolltäcke™ stimulerar sinnena och hjälper till att öka 
kroppsmedvetenheten. Tyngdtäcke Protac Bolltäcke™ har utvecklats med 
utgångspunkt från den amerikanska arbetsterapeuten och psykologen A. Jean 
Ayres teorier om sinnesstimulering (SI). I detta tyngdtäcke ligger bollarna i 
kanaler, användaren får således en tydlig sinnesstimulans genom bollarnas 
punktvisa tryck. Detta tyngdtäcke följer kroppens konturer och ju högre vikt desto 
kraftfullare stimuli. Använd alltid påslakan. Tvätt: öppna blixtlåset och tvätta varje 
del för sig i 60 grader. Kan torktumlas i högst 30 garder i max 10 minuter. 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-27-18-Hjalpmedel-vid-sinnesstimulering/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/04-27-Hjalpmedel-for-sinnesstimulering-boll--och-kedjetacke/04-27-18-Hjalpmedel-for-sinnesstimulering/
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Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet – tyngdväst med jämnt fördelade 
tryckpunkter 

Kedjeväst Somna Balance 
Leverantör: Abilia 

 

Lev. art.nr: Junior 4 – 8 år: 600910 

XS: 600915 

S/M: 600920 

M/L: 600922 

L/XL: 600925 

Sesam nr: Storlek: 

Junior 4 – 8 år: 49091 

XS: 49092 

S/M: 49093 

M/L: 49094 

L/XL: 49095 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 04 27 18, vuxen 04 27 18 

Storlek: Se ovan 

Beskrivning: Kedjeväst® är en dagprodukt som framför allt påverkar känsel- och muskel-
/ledsinnen. Användaren får stimulering tack vare dess tyngd och omslutande 
effekt. Med hjälp av de tre justerbara resårbanden med kardborre kan man själv 
anpassa trycket mot kroppen. Trycket ger en tydlig återkoppling på kroppens 
gränser och effekten blir en ökad kroppsuppfattning. Västen har även 
kardborreband vid axelbanden vilket gör den lätt att ta på och av även vid 
begränsad rörlighet i axel, samt för att individanpassa västens längd efter 
överkroppens längd.  
Trycket hjälper kroppen att själv slappna av och komma till ro genom yttre 
stimulans. Tyngdkragen Somna Collar finns som tillbehör till västen och den ger 
en extra tyngd och grundning från axlarna och ner genom kroppen. Det är viktigt 
att västen sitter nära kroppen så du kommer åt den omslutande effekten. På 

Abilias hemsida finns måttabell för att hitta rätt storlek, storlek mäts i bröstomfång. 
Tvätt: skontvätt 60 grader i medföljande tvättpåse. 

 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-27-18-Hjalpmedel-vid-sinnesstimulering/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/04-27-Hjalpmedel-for-sinnesstimulering-boll--och-kedjetacke/04-27-18-Hjalpmedel-for-sinnesstimulering/
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Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet - tyngdväst med jämnt fördelat 
tryck 

Fibertyngdväst 
Leverantör: Novista 

 

 

 

Lev. art.nr: Storlek: 

110 – 116: 008131115 

122 – 128: 008131116 

134 – 140: 008131117 

146 – 152: 008131118 

Xsmall: 008131119 

Small: 008131120 

Medium: 008131121 

Large: 008131122 

XL: 008131123 

XXL: 008131124 

 

Sesam nr: Storlek: 

110 – 116 1,0 kg: 47290 

122 – 128 1,5 kg: 47291 

134 – 140 2,0 kg: 47292 

146 – 152 2,5 kg: 47293 

Xsmall: 44808 

Small: 43601 

Medium: 43602 

Large: 43603 

XL: 43604 

XXL: 43605 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 04 27 18, vuxen 04 27 18 

Storlek: Se ovan 

Beskrivning: Fibertyngdvästen omsluter kroppen, som i sin tur påverkar kroppens 
proprioceptiva sinnen. Bäraren upplever ett lugn och får det lättare att 
koncentrera sig. Fibertyngdvästen har en kraftig insydd resår i midjan som 
spänns åt efter egen önskan. På så sätt regleras känslan av vikt och tryck. Vikten 
i tyngdvästen kommer från polyesterfibertrådar. Kan torkas av med fuktig trasa. 
Vid tvätt öppna dragkedjan och låt kardborregördeln vara helt stängd. Tvätta 
gärna i tvättpåse i max 60 grader. Ska inte torktumlas. 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-27-18-Hjalpmedel-vid-sinnesstimulering/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/04-27-Hjalpmedel-for-sinnesstimulering-boll--och-kedjetacke/04-27-18-Hjalpmedel-for-sinnesstimulering/


 

Kognitiva hjälpmedel 
Stimulatorer 

Hjälpmedelsservice  
 

2023-03-22 7 (7) 
 

Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet – tyngdväst med punktvis jämnt 
fördelade tryckpunkter 

Tyngdväst Protac MyFit Bollväst 25 mm bollar 
Leverantör: Komikapp 

 

 

 

Lev. art.nr: Storlek: 

Barn 25 mm bollar: 

Barn ca 1 kg: 503961 

Junior ca 1,2 kg: 503962 

XXS ca 1,7 kg: 503963 

Vuxen 38 mm bollar: 

S ca 3,5 kg: 503954 

M/L ca 4 kg: 503955 

XL/2XL ca 4,5 kg: 503956 

3XL/4XL ca 5 kg: 503957 

 

Sesam nr: Storlek: 

Barn 25 mm bollar: 

Barn ca 1 kg: 43748 

Junior ca 1,2 kg: 43749 

XXS ca 1,7 kg: 43750 

Vuxen 38 mm bollar: 

S ca 3,5 kg: 42323 

M/L ca 4 kg: 42371 

XL/2XL ca 4,5 kg: 42372 

3XL/4XL ca 5 kg: 42373 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 04 27 18, vuxen 04 27 18 

Storlek: Se ovan 

Beskrivning: En sinnesstimulerande tyngdväst med bollar som lugnar, avgränsar och ger en 
bättre kroppsuppfattning. Bollvästen är ett sensomotoriskt hjälpmedel som ger ro 
och hjälp till ökad koncentration under dagen. Tyngden och det rörliga punktvisa 
trycket från västen ger information om kroppens gränser och därmed en ökad 
kroppsuppfattning. 25 mm bollar ger ett måttligt stimuli. 
Tvätt: tvättas i 60 grader i medföljande tvättpåse. Torkas liggande eller i 
torktumlare max 30 garder 

 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/04-Hjalpmedel-vid-personlig-medicinsk-behandling/04-27-18-Hjalpmedel-vid-sinnesstimulering/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/04-27-Hjalpmedel-for-sinnesstimulering-boll--och-kedjetacke/04-27-18-Hjalpmedel-for-sinnesstimulering/

