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PRODUKTINFORMATION

PROTAC MYFIT® 
BOLLVÄST MED 25 MM BOLLAR

Protac MyFit® 
En sinnesstimulerande bollväst som lugnar, avgränsar och 
ger en bättre kroppsuppfatt ning.

Beskrivning
Protac MyFit® är tillverkad i ett stretchmaterial som gör att 
västen sitter nära kroppen. Västen är utformad med  kanaler 
fram och bak som är fyllda med tunga plastbollar. Västen 
knäpps med en dragkedja fram – dragsko på sidorna och på 
ryggen gör att man enkelt kan reglera västen efter användarens 
behov. Dragskon är dold under tyg för att användaren inte ska 
fastna.

Bollarnas storlek är 25 mm och västen ger måttlig stimuli. 
Bollvästen med 38 mm bollar ger en mer kraftfull stimuli.

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

Så fungerar Protac MyFit®

Protac MyFit® är fylld med plastbollar vilket ger ett punkt vis 
tryck på överkroppen samt en tyngd, därmed stimu leras såväl 
beröringssinnet som muskel och ledsinnet. Stimulansen ökar 
förnimmelsen av kroppen och dess gränser. Västen ökar kon
centrationsförmågan och uppmärksamheten, den har även 
en trygghetsskapande effekt. Protac MyFit® ska sitta tätt inpå 
kroppen och storleken baseras på bröstomfånget. Mät runt om 
bröst korgen på dess bredaste ställe och jämför med storleks
tabellen för att finna rätt storlek.

Produktfakta:
Yttertyg: 100% polyester
Innertyg: 100% nylon
Fyllning: 25 mm EVA*bollar
Livslängd: 2 år
CEmärkning: 93/42/EEG klass 1

Skötselanvisning
Tvättråd: 60 grader. Parfymfritt tvättmedel utan blekmedel 
rekommenderas. Får inte kemtvättas. Använd tvättpåsen som 
medföljer.

Typ av tvättmaskin: Minsta kapacitet 6 kg.

Torkning: Liggande eller i torktumlaren, max 30 grader.

Västen levereras i en nylonväska.

Art. nr Storlek Bröstomfång      Vikt

503961 Barn 5661 cm  ca 1.1 kg

503962 Junior  6269 cm  ca 1.2 kg

503963 XXS  7077 cm ca 1.7 kg

503964 XS  7886 cm                    ca 2 kg

503965 S  8795 cm ca 2.3 kg

503966 M/L  96106 cm                 ca 3 kg

503967 XL/2XL 107115 cm ca 4.0 kg

503968 3XL/4XL 116124 cm  ca 4.5 kg

Tillbehör:
503907 Tvättpåse – Barn, Junior, XXS, XS, S

503929 Tvättpåse – M/L

503930 Tvättpåse – XL/2XL, 3XL/4XL

504051 Nylonväska – Barn, Junior, XXS, XS, S

504052 Nylonväska – M/L, XL/2XL, 3XL/4XL

Användningsområden
Protac MyFit® kan användas i många olika situationer. Den kan 
användas både i aktivitet och/eller inför en aktivitet. Exempel 
på användningsområden där användaren har behov av ett stöd 
för att hantera inre och/eller yttre stimuli är i skolan, daglig 
verksamhet, arbete, fritidsaktiviteter, sociala miljöer, fysisk 
aktivitet, ADLaktiviteter etc. Den kan användas både i stilla
sittande, stående, eller rörliga aktivi teter. Protac MyFit® är tänkt 
att  användas i eller inför valda aktiviteter d.v.s. inte under en hel 
dag. För mer information se Protacs bruksanvisning.

Introduktion
• Tänk på att introducera Protac MyFit® när användaren har en 

”bra dag”.

• Anpassa graden av stimuli från Protac MyFit® med hjälp av de 
tre snörsystem som västen har.

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

• Introducera Protac MyFit® i kortare perioder och med en grad
vis ökning av tiden.

• Utvärdera effekten av Protac MyFit®, användningstiden är 
individuell.

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

SÄKERHET:

 Var uppmärksam på användarens reaktion. 

 Får inte användas som flytväst eller simdyna.

 Får inte användas av personer med nedsatt balans utan uppsikt.

 Får inte användas av personer som inte kan ta vara på sig själva utan       
uppsikt.

 Använd ej nära eld.

 Får inte användas när man sover på natten.

 Se ytterligare säkerhetsinformation i Protacs bruksanvisning.
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KORTINFO

PROTAC MYFIT®

BOLLVÄST MED 25 MM BOLLAR

Användning av produkten

Max tvättemperatur Får ej strykas

Får ej kemtvättas

Varning:  
se tillhörande dokument

Användningsinformation Tillverkare

Produktens serienummerFår ej blekas

Torktumlare kan användas
med låg temperatur (max 30oC)

Symbolförklaring

!

Protac MyFit® tas på och 
stängs med en dragkedja 
framtill.

Protac MyFit® har en slits i 
varje sida. Det gör västen 
bekväm att ha på sig när 
man sitter ned.

Protac MyFit® kan justeras 
på båda sidorna samt i 
ryggen med en dragsko 
 det gör att man kan 
enkelt reglera västen 
efter användarens behov. 
Bollvästen ska sitta tätt 
inpå kroppen.

Av säkerhetsskäl är 
snörsystemet dolt under 
tyget.

*EVA
EVA är en etenvinylacetatsampolymer. 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. 
EVAplast är en ofarlig plast, om inte farliga tillsatsämnen är tillsatta, så som t.ex. halogenerade flamskyddsmedel i 
elektroniska produkter.

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

CEgodkännande enligt direktiv om 
medicinsk utrustning 93/42/EEG klass 1

100-202-V

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

Serienummer: 
Garantitid: 2 års garanti

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
tvättmaskin med en maxkapacitet på minst 6 kg. 
Torktumla vid max. 30°C eller lufttorka. 

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. 

www.protac.dk
Made in EU

Artikelnummer: 503458
Benämning: Protac Bolltäcke
Flexible 5 cm bollar L Trevira CS
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Skötsel

Vi rekommenderar att bolldynan tvättas med 
parfymfritt/doftfritt tvättmedel utan blekme
del. Torktumla vid max. 30°C eller lufttorka.


