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PRODUKTINFORMATION

Protac SensOn® 15 mm bollar

Protac SensOn®

En sinnesstimulerande tyngdkrage som ger sinnesstimulering 
av nacke, skuldra och bröst.

Skötselanvisning
Tvättråd: 40 grader. Parfymfritt tvättmedel utan blekmedel 
rekommenderas. Bör tvättas separat de tre första gångerna. Den 
medföljande tvättpåsen ska användas.

Tvättmaskin: Minsta kapacitet 6 kg.

Torkning: Får ej torktumlas.

Användningsområde

Protac SensOn®  är en avkopplande krage som ligger naturligt 
och bekvämt runt om nacken, axlarna och bröst. Tyngden och 
den taktila stimulansen hos de små bollarna sänker axlarna och 
ger en avslappnad nacke. Det är jämförbart med ett par lugna, 
fasta händer som håller på axlarna. 

Kragen är diskret och används i sammanhang där man kan be-
höva hjälp med att dämpa oro och ångest. Den skapar också 
välbefinnande, trygghet och kan leda till förutsättningar till bättre 
koncentrations - och inlärningsförmåga. Används med fördel i 
klassrummet, på jobbet, i måltidssituatione, i samtal, vila eller i 
ADL-träning.

Introduktion

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

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

• Utvärdera hur effekten av Protac SensOn® blir, användnings-
tiden är individuell.

• Många upplever att effekten finns kvar en tid efter att den 
använts, ibland kan den därför användas i förebyggande 
syfte, t.ex. inför en situation som användaren upplever som 
en svårighet.

Säkerhet
- Får inte, utan uppsyn, användas av personer med dålig balans.

- Får inte, utan uppsyn, användas av personer som inte kan ta hand om 
sig själva.

- Får inte användas i närheten av öppen eld.

- Får inte användas att sova med om natten.

- Får inte användas av barn under tre år, då den innehåller smådelar.

- Får inte användas vid trasport i fordon, varken av förare eller 
passagerare.

- Var uppmärksam på användarens reaktioner.

- Var uppmärksam så att du inte snubblar på kragen om den faller ned på 
golvet.

- Se till att bollpåsarna längst ned i ryggen tas ut om användaren sitter i 
rullstol.

- Får inte värmas i mikrovågsugn eller med hjälp av andra värmekällor.

Beskrivning

Protac SensOn® är till största del gjord av bomull och den är fylld 
med 15 mm plastbollar. 

Art. nr. Benämning              Storlek   Vikt (ca)  

504493  Tyngdkrage Protac SensOn® Svart       Junior    2 kg

504494  Tyngdkrage Protac SensOn® Svart       XS/S      2.5 kg 

504495   Tyngdkrage Protac SensOn® Svart       M/L       3 kg

504567 Tyngdkrage Protac SensOn® Ljusgul  Junior    2 kg

504568  Tyngdkrage Protac SensOn® Ljusgul    XS/S      2.5 kg

504569   Tyngdkrage Protac SensOn® Ljusgul   M/L       3 kg

504570 Tyngdkrage Protac SensOn® Ljusgrå Junior    2 kg

504571  Tyngdkrage Protac SensOn® Ljusgrå    XS/S      2.5 kg

504572   Tyngdkrage Protac SensOn® Ljusgrå    M/L      3 kg

Bakgrund

Protac SensOn® stimulerar sinnena och hjälper till att öka kropps-
medvetenheten. Protac SensOn® har utvecklats med utgångs-
punkt från den amerikanska arbetsterapeuten och psyko logen A. 
Jean Ayres teorier om sinnesstimulering (SI).

Så fungerar Protac SensOn®

Tyngdkragen Protac SensOn® är fylld med plastbollar vilket ger ett 
punktvis tryck . Teorin utgår ifrån hur hjärnan bearbetar sinnesin- 
tryck och hur man kan påverka olika sinnesstimuli. Detta via tyn-
gd och tryck i det taktila sinnet (beröringssinnet) i huden och det 
proprioceptiva sinnet (rörelsesinnet) i muskler och leder. Bollarnas 
tryck och rörelse påverkar de här sinnena. Tyngdkragen ökar 
koncentrations- och inlärningsförmågan, den har även en trygg-
hetsskapande effekt. Placera tyngdkragen på axlarna.

Produktfakta
Yttertyg: 88 % bomull, 9% polyester och 3% elastan 
Fyllning: EVA*-bollar 
Livslängd: 2 år 
CE-märkning: 93/42/EEG klass 1
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KORTINFO

Protac SensOn® 15 mm bollar

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 klass 1

Får ej blekas

Torktumlare kan användas
med låg temperatur (max 30oC)

Symbolförklaring

!

Tyngdkragen Protac 
SensOn® tas på så att 
storleksetiketten och 
stickningen sitter mitt 
på nacken - se till att 
den mjuka, enfärgade 
tyget är vänt in mot 
huden.

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

*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.

Skötsel

Protac SensOn® kan knäppas 
under armarna.

Nedersta påsen med 
bollar ska tas ut ur 
kragen om användaren 
sitter i rullstol. 

Protac SensOn® placeras 
över nacken. Bollarna 
fördelas med händer-
na så att tyngdkragen 
känns skön att bära.


