
 

Vilket bolltäcke ska jag välja? 

Bomull eller Trevira CS? 

Trevira CS är en speciell polyestertyp med en kemisk uppbyggnad som ger fibern en permanent 
flamsäkerhet. Flamsäkerheten försvinner inte efter upprepad tvätt, kemtvätt eller lång 
tidsanvändning. Med hänsyn till flamsäkerhet uppfyller Trevira CS alla gängse brandnormer som 
gäller inom Europa, både inom den privata och offentliga sektorn. Trevira CS-fibern har 
dessutom en hög ljusäkthet, det vill säga en lägre grad av blekning. 

 

Protac Bolltäcke Flexible 50 mm bollar ca 7 kg och 10 kg 

Tidigare kallad Harpo, men med förändringen att täcket är indelat i kassetter för att möjliggöra 
tvätt i hushållsmaskin på minst 6 kg. Varje kassett består av flera bollfack så att bollarna blir väl 
utspridda över kroppen. Detta täcke ger en kraftfull taktil stimuli genom hela natten, dels på 
grund av sin vikt, dels då varje rörelse hos brukaren genererar nya punktvisa tryck på kroppen. 
Bomull: 7 kg: Art.nr. 503456 Trevira CS: 7 kg: Art.nr. 503458 
            10 kg: Art.nr 503490                   10 kg: Art.nr 503489 

 

Protac Bolltäcke Flexible 50 mm bollar/polystyren ca 6 kg 

Tidigare kallat Bello, men nu delbart i fyra kassetter för tvätt i hushållsmaskin. I detta täcke 
blandas större plastbollar med polystyrenkulor för en mer omslutande känsla, men där man 
fortfarande får det punktvisa trycket. Detta täcke är något varmare än övriga täcken för mer 
frusna personer. 
Bomull: Art.nr.503983  Trevira CS: Art.nr. 503984 

 

Protac Bolltäcke Calm ca 4, 7 och 10 kg 

I detta täcke ligger bollarna i kanaler. Storleken på bollarna är 38 mm. 
I och med att bollarna ligger i kanaler så ligger de även lite mer stilla. Detta ger initialt tydligare 
punktvisa tryck. Detta täcke följer kroppens konturer och ju högre vikt desto kraftfullare stimuli. 
En del upplever detta täcke som svalare. Täcket är delbart i två med dragkedja. 
Bomull: 4 kg: Art.nr. 503973 Trevira CS: 4 kg: Art.nr. 503977 
              7 kg: Art.nr. 503974                    7 kg: Art.nr. 503978 
             10 kg: Art.nr 503975                   10 kg: Art.nr 503979 
 

Protac Bolltäcke Classic Polypropylen ca 5 kg 

Fyllningen i detta täcke består av ett granulat som ger en känsla av en stor vetekudde eller 
gammalt vaddtäcke. Detta täcke ger måttlig taktil stimuli, då man inte får det punktvisa trycket. 
Istället får man ett tungt täcke med mer "vanlig täckeskänsla". Täcket är delbart i två  med 
dragkedja. 
Bomull: Art.nr. 504240  Trevira CS: Art.nr. 504241 
 



 
Protac Bolltäcke Classic Öppningsbart Polystyren ca 3 kg 

Påminner om den tidigare modellen Goso. Fyllningen i detta täcke är polystyren. Det är ett 
varmt, omslutande täcke med måttlig taktil stimuli. Täcket är indelat i kassetter för att 
möjliggöra tvätt i hushållsmaskin på minst 6 kg. 
Bomull: Art.nr. 504215  Trevira CS: Art.nr. 504216 

 
 

Protac Bolltäcke Flexible 38 mm bollar S ca 3,5 kg  
Bomull: Art.nr. 503770  Trevira CS: Art.nr. 503771 

Protac bolltäcke Calm S ca 3,5 kg 
Bomull: Art.nr. 503972  Trevira CS: Art.nr. 503976 
 
Bolltäcken S är beräknat för barn mellan ca 2 och 5 år, i övrigt gäller samma effekt som 
respektive täcken i Large. 
 
 

Specialmodeller: 

Protac Bolltäcke Classic 25 mm bollar barn ca 1,5 kg 

Detta täcke är beräknat till barn från ca ett halvår upp till ca 2 års ålder. 
Bomull: Art.nr. 503117  Trevira CS: Art.nr. 503118 
 

Protac Bolltäcke Classic 25 mm bollar prematur ca 0,5 kg 

Detta täcke är beräknat till nyfödda och prematura barn som kan behöva hjälp att tydliggöra sin 
kropps gränser. Detta täcke finns endast i bomullsmaterial. 
Bomull: Art.nr. 503119 

 

Protac Bolltäcke Flexible 50 mm bollar XL220 ca 8 och 11 kg 

Samma effekt som bolltäcke Flexible 50 mm bollar, men för extra långa personer. 
Bomull: 8 kg: Art.nr. 504006 Trevira CS: 8 kg: Art.nr. 504007 
            11 kg: Art.nr. 504221                               11 kg: Art.nr. 504222 

Protac Bolltäcke Flexible 50 mm bollar/polystyren XL220 ca 7 kg 

Samma effekt som bolltäcke 50 mm bollar/polystyren, men för extra långa personer. 
Bomull: Art.nr. 504008  Trevira CS: Art.nr. 504009 

Protac Bolltäcke Classic Polypropylen XL220 ca 5,5 kg 

Samma effekt som bolltäcke Classic Polyproplen, men för extra långa personer. 
Bomull: Art.nr. 504223  Trevira CS: Art.nr. 504224 

 

Protac Bolltäcke Classic Öppningsbart Polystyren XL220 ca 3,5 kg 

Samma effekt som bolltäcke Classic öppningsbart Polystyren, men för extra långa personer. 
Bomull: Art.nr. 504219  Trevira CS: Art.nr. 504220 



 
Tillbehör: 

Vadderat överdrag 

Vid behov av mindre kraftfull stimuli kan ett extra vadderat överdraget användas, både för mer 
värme, men också för att minska känslan av det punktvisa trycket om vadderingen läggs mot 
kroppen. 
 
Bomull:   Trevira CS: 
S: Art.nr.  503642  S: Art.nr.  503645 
L: Art.nr.  503644  L: Art.nr.  503646 
XL: Art.nr 503643  XL: Art.nr 503647 

 
 

Inkontinensöverdrag 

Inkontinensskyddet är till för att underlätta den praktiska 
hanteringen av användandet av bolltäcke. 
 
Utan nät:   Med nät: 
S: Art.nr.  500461  S: Art.nr.  503387 
L: Art.nr.  500454  L: Art.nr.  503388 
XL: Art.nr 504115  XL: Art.nr 504116 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vi på Komikapp rekommenderar att ni utgår från dessa tips, men att ni är 
uppmärksamma och medvetna om att alla individer är unika och varje enskild 
person upplever stimuli olika. Därför rekommenderar vi också att en person i 
behov av bolltäcke har möjlighet att prova 2-3 olika täcken innan ett beslut tas. 


