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Protac KneedMe®

Protac KneedMe®

Ett sinnesstimulerande knätäcke som lugnar, avgränsar 
och ger en bättre kroppsuppfattning.

Beskrivning
Protac KneedMe® är tillverkad i ett polyestermaterial, där 
ovansidan är flamsäker. Baksidan har ett antihalktyg som gör 
att knätäcket inte glinder.

Protac KneedMe® innehåller kanaler som är fyllda med små 
tunga plastbollar. Bollarnas storlek är 38 mm.

Art. nr    Färg          Mått            Vikt

504255   Protac KneedMe® Aqua        63x53 cm     4 kg

504256   Protac KneedMe® Lime        63x53 cm     4 kg

504257   Protac KneedMe® Dusty Green   63x53 cm   4 kg

Bakgrund
Protac KneedMe® stimulerar sinnena och hjälper till att öka 
kroppsmedvetenheten. Protac KneedMe® har utvecklats med 
utgångspunkt från den amerikanska arbetsterapeuten och 
psykologen A. Jean Ayres teorier om sinnesstimulering (SI).

Så fungerar Protac KneedMe®

Protac KneedMe® är fylld med plastbollar vilket ger ett punktvis 
tryck samt en tyngd, därmed stimuleras såväl beröringssinnet 
som muskel- och ledsinnet. Stimulansen ökar förnimmelsen 
av kroppen och dess gränser. Knätäcket har också en 
hämmande och organiserande inverkan på impulser till centrala 
nervsystemet. Knätäcket ökar koncentrationsförmågan och 
uppmärksamheten, det har även en trygghetsskapande effekt. 
Placera Protac KneedMe® på nedre delen av magen och låren 
för en omslutande känsla. Armarna kan vila behagligt i knät 
med stöd från knätäcket.

Material
Överdrag: 100% polyester

Innertyg: Polyamid och bomull

Bollsektion: EVA*-bollar

Överdragets ovansida är flamsäker

Skötselanvisning
Tvättråd: 60 grader. Parfymfritt tvättmedel utan blekmedel 
rekommenderas. Bör tvättas separat de tre första gångerna.

Överdrag och bollsektionen tvättas separat. Vi rekommenderar 
att medföljande tvättpåse används till bollsektionen.

Tvättmaskin: Minsta kapacitet 6 kg.

Torkning: Bollsektionen kan torktumlas på låg temperatur. 
Överdraget ska lufttorka.

Användningsområde
Protac KneedMe® används vid stillasittande aktivitet. Knätäcket 
kan användas av personer med psykisk och motorisk oro som 
har svårt att finna ro och sitta still under längre stunder.

Tillbehör: 
Art. nr     Benämning

504308    Extra överdrag Aqua

504309    Extra överdrag Lime

504310    Extra överdrag Dusty Green

Introduktion

• Tänk på att introducera Protac KneedMe® när användaren 
har en ”bra dag”.

• Om användaren kan ta emot instruktioner, tala om hur 
länge han/hon ska använda Protac KneedMe®.

• Minst tio minuter behövs för att Protac KneedMe® effekt 
ska märkas.

• Introducera Protac KneedMe® i kortare perioder och med 
en gradvis ökning av tiden.

• Utvärdera hur effekten av Protac KneedMe® blir, 
användningstiden är individuell.

• Många upplever att Protac KneedMe®s effekt finns 
kvar en tid efter att den tagits av, ibland kan den därför 
användas i förebyggande syfte, t.ex. inför en situation som 
användaren upplever som en svårighet.

Säkerhet
Protac KneedMe® är inte avsedd att användas för att begränsa den 
personliga friheten eller som säkerhetsanordning.

 E Om användarens rörelser eller nedsatta kognitiva förmåga leder till 
att han eller hon oavsiktligen tar av sig täcket, rekommenderas det 
att användaren hålls under uppsyn.

 E Var uppmärksam på att förebygga trycksår vid användning av 
tyngdprodukter.

 E Om det uppstår rodnad eller irritation på användarens lår eller säte 
när knätäcket används bör användningen upphöra.

 E Får inte användas av barn.

 E Använda ej nära eld.
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*EVA
EVA är en eten-vinylacetat-sampolymer. Ingen av dessa monomerer, eten och vinylacetat är farliga. EVA är en 
genomskinlig, flexibel och böjlig (nästan gummimjuk utan mjukgörande tillsatsämnen) plast även vid mycket låga 
temperaturer (ned till -70 °C) med god motståndskraft mot andra kemikalier och används b.la. till nappar, handtag, 
böjbara/mjuka slangar (t.ex. för bryggerier och i dammsugare), till skyddshandskar, samt i elektriska installationer. 
EVA-plast är en ofarlig plast, om inte farliga tillsatsämnen är tillsatta, så som t.ex. halogenerade flamskyddsmedel i 
elektroniska produkter.
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Protac KneedMe®

Användning av produkten

Max tvättemperatur Får ej strykas

Får ej kemtvättas

Varning:  
se tillhörande dokument

Användningsinformation Tillverkare

Produktens serienummerFör inomhusbruk

CE-godkännande enligt direktiv om 
medicinsk utrustning 93/42/EEG

Får ej blekas

Torktumlare kan användas
med låg temperatur (max 30oC)

Symbolförklaring

!

Protac KneedMe® kan 
vikas ihop och kan bäras 
med i tillhörande väska.

Stick in händerna i fick-
orna och låt dem vila i 
knät.

Placera Protac 
KneedMe® på nedre 
delen av magen och 
låren för en omslutande 
känsla. Armarna kan vila 
behagligt i knät med 
stöd från knätäcket.

I Protacs bruksanvisning 
som medföljer finns mer 
information om Protac 
KneedMe®.


