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Protac Bolltäcke – ett rogivande och
sinnesstimulerande hjälpmedel

ART.NR 503983
PROTAC BOLLTÄCKE FLEXIBLE
50 MM BOLLAR/POLYSTYREN L BOMULL
CA 6 KG
Skötselanvisning
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Ta ut påsarna ur överdraget. Överdrag och påsar tvättas separat
i 60 grader i en tvättmaskin med kapacitet för minst 6 kg. Kan
torkas i torktumlare i högst 30 grader. Får inte kemtvättas. Vi
rekommenderar att täcket tvättas med parfymfritt/doftfritt tvätt
medel utan blekmedel.

Användningsområden

Bakgrund
Bolltäcket stimulerar sinnena och hjälper till att öka kropps
medvetenheten. Bolltäcket har utvecklats med utgångspunkt
från den amerikanska arbetsterapeuten och psykologen
A. Jean Ayres teorier om sinnesstimulering (SI).

Så fungerar bolltäcket
De löst liggande bollarnas vikt ger ett punktvis tryck på kropp
en, och därmed stimuleras såväl beröringssinnet som muskler
och leder. Stimulansen har en hämmande och organiserad
inverkan på impulser till centrala nervsystemet. Detta ökar
förnimmelsen av kroppen och dess gränser. Därför har boll
täcket en rogivande och trygghetsskapande effekt.

Materialval
Bolltäcket tillverkas i Bomull eller Trevira CS* (flamskyddat).
Bolltäcket tillverkas med olika storlekar på bollar.
50 mm stora bollar i vuxentäcke ”L”(en vuxen person har 
ca 50 mm mellan sina sensoriska beröringspunkter).
38 mm stora bollar i juniortäcke ”S” (ett barn har 
ca 38 mm mellan sina sensoriska beröringspunkter).
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Många använder bolltäcket både till att sova med på natten
och/eller vila under dagen. En person med nedsatt kropps
uppfattning känner ofta en fysisk och/eller psykisk oro/rastlös
het.
Under bolltäcket finner man trygghet och ro bland annat
genom att täcket hjälper till att öka personens kroppsuppfa
ttning. Det hjälper många att förkorta sin insomningstid och
få en tryggare och djupare sömn. Detta ger mer energi och
möjlighet att klara sin vardag.

Introduktion
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• Tänk på att introducera täcket när användaren har en
”bra dag”.
• Om användaren kan ta emot instruktioner, tala om hur länge
han/hon skall ligga under täcket.
• Minst 10 minuter behövs för att täckets effekt skall
märkas. Det är bra att gradvis öka tiden med täcket.
• Vistas i en avskärmad miljö fritt från sinnesintryck.
• Bädda ner användaren från fötterna och upp.
• Packa in personen med fasta lugna tryck från fötterna och
upp.
• Om personen upplever att täcket är varmt, sänk
temperaturen i sovmiljön.
Tillbehör:

Reservdelar:

Inkontinensskydd med nät - 503388

Överdrag med sektioner till Protac Bolltäcke Flexible L Bomull - 503932

Inkontinensskydd - 500454

Kassett med 50 mm bollar/polystyren till Flexible L Bomull - 503935

Vadderat överdrag bomull - 503644
Transportväska - 503765

Varufakta Art.nr 503983
Protac Bolltäcke Flexible 50 mm
bollar/polystyren L Bomull ca 6 kg
Flexible serien är indelade i fickor med två eller fyra bollpåsar
som lätt kan tas ut och tvättas i en tvättmaskin med max
kapacitet på 6 kg. Flexible modellerna gör det också möjligt att
sätta ihop ett eget täcke utifrån användarens behov av sinnes
stimulans.
Innehåll: Fyra st. uttagbara kassetter fyllda med 50 mm p
 lastbollar/
polystyren
Storlek: 140x200 cm
Material: Bomull
Vikt: ca 6 kg
Tillverkarens artikelkod: 100-207-V-85-KK

*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 flamsäk
erhet 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.

Använd påslakan – det skyddar täcket!
SÄKERHET:
EE Om bolltäcket används av en person som inte kan ta vara på sig själv
ska personen hållas under uppsyn.
EE Bolltäcket ska inte användas av personer med svag lungkapacitet
utan tillsyn.
EE Var uppmärksam på överstimulering, vilket kan vara fallet om
användaren antingen sover för mycket eller blir hyperaktiv.
EE När bolltäcket används med ett inkontinensskydd är det viktigt att
vara uppmärksam på de risker detta kan innebära. Samma riskföre
skrifter gäller som vid användning av plastpåsar.
EE Det är inte lämpligt att röka när man ligger under täcket. Tappad
glöd eller cigaretter kan orska brännskador.
EE Lämna inte en påslagen dator eller andra elektriska apparater i
sängen där bolltäcket ligger då dessa avger värme och kan medföra
att överdraget försvagas eller i värsta fall förorsaka antänding av den
elektriska enheten då denna inte kan kylas.
EE Bör inte användas nära öppen eld.
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100-202-V
Exempel
på användningsområden

Protac bolltäcke används som ett vanligt
täcke att sova med. Täcket ska ligga
tätt mot kroppen så att bollarna känns
tydligt.
Leverantör: Komikapp AB
Artikelnummer: 503458

Benämning:
Protac Bolltäcke
Flexible 5 cm bollar L
Använd
ett vanligt
påslakan.
Trevira CS
Serienummer: PFBLT000003
Garantitid: 2 års garanti

För att förstärka känslan av bolltäcket
kan det vara skönt att bli omstoppad
med långsamma
djupa tryck.
Str/Storlek/Size:140 X 200 cm
Vægt/Vikt/Weight: ca. /approx.: 7 kg
Vår/Yttertyg/Case: 100% Polyester Trevira CS
Fyld/Fyllning/Filling: EVA kugler/EVA bollar/EVA balls
DK: Betræk og poser vaskes separat ved 60 grader i
en vaksemaksine med min. kapacietet på 6 kg.
Må tørres i tørretumbler ved max. 30°C grader.
S: Överdrag och påsar tvättas separat i 60 grader i
Det går
ävenmedbra
att ligga
ovanpå
tvättmaskin
en maxkapacitet
på minst
6 kg.
Torktumla vid max. 30°C eller lufttorka.
Protac
bolltäcke. Då ger bollarna
100-202-V
GB: Wash cover and ballbags
separatly in 60 degrees
sinnesstimulering
på ryggen.
in a washingmachine with a capacity of minimum 6 kg.
Tumble dry at max. 30°C or airdry.

www.protac.dk
Made in EU



Leverantör: Komikapp AB
Artikelnummer: 503458
Benämning: Protac Bolltäcke Flexible 5 cm bollar L
Trevira CS

www.komikapp.se

1 Öppna täcket

Serienummer:
PFBLT000003 503458
Artikelnummer:
Skötsel
Garantitid: 2 års garanti
Benämning: Protac Bolltäcke

2 Tag ut kassetten ur
täcket

Flexible 5 cm bollar L Trevira CS

3 Tvätta 1 kassett
åt gången i tvätt
maskinen

(01) 0 7332770 53458 8 (21) PFBLT000003

Str/Storlek/Size:140 X 200 cm
Vægt/Vikt/Weight: ca. /approx.: 7 kg
Vår/Yttertyg/Case: 100% PFBLT000003
Polyester Trevira CS
Fyld/Fyllning/Filling: EVA kugler/EVA bollar/EVA balls

2

1

4 Sätt fast kassetten
efter tvätt.

DK: Betræk og poser vaskes separat ved 60 grader i
en vaksemaksine med min. kapacietet på 6 kg.
Må tørres i tørretumbler ved max. 30°C grader.

3

Vi rekommenderar att täcket tvättas
medS:parfymfritt/doftfritt
tvättmedel utan
Överdrag och påsar tvättas separat i 60 grader i
tvättmaskin Torktumla
med en maxkapacitet
på minst30°C
6 kg. eller
blekmedel.
vid max.
Torktumla vid max. 30°C eller lufttorka.
lufttorka.

4

GB: Wash cover and ballbags separatly in 60 degrees
in a washingmachine with a capacity of minimum 6 kg.
Tumble dry at max. 30°C or airdry.

Packa täcket i väskan
1

2

Vik täcket i 4 lager.
www.protac.dk
Made in EU



1

2

Rulla ihop täcket och lägg det i väskan.

www.komikapp.se
Symbolförklaring

Artikelnummer: 503458
Max tvättemperaturProtac Bolltäcke
Benämning:
Flexible 5 cm bollar L Trevira CS

Får ej strykas

Användningsinformation

Tillverkare

Får ej blekas

Får ej kemtvättas

För inomhusbruk

Produktens serienummer

Varning:
se tillhörande dokument

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

Torktumlare kan användas
(01) 0 7332770 53458 8 (21) PFBLT000003
med låg temperatur (max 30oC)

!
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