SERINA PRO -PAINOPEITTO
KUNTOUTUS JA TERAPIA

SERINA PRO -PAINOPEITTO

Painopeitto on terapeuttinen, painava peitto. Se on notkea,
hyvin kehon ympärille muotoutuva ja lämmin.
Sen vaikutus perustuu miellyttävän painontunteen aiheuttamaan syväpainetuntoon, joka lisää mielihyvähormonien
tuotantoa aivoissa. Näin ollen painopeiton paino rauhoittaa,
lievittää ahdistusta ja helpottaa levottomuutta.
Tasainen paino kehon ympärillä rentouttaa ja luo turvallisen
olon. Myös kehon rajojen tuntemus ja hahmottaminen lisääntyy.

Kenelle painopeitto soveltuu?
Painopeitto soveltuu monille henkilöille erilaisiin elämäntilanteisiin lapsista vanhuksiin. Peitto sopii koti-, päiväkoti-, laitos-,
sairaala- ja terapiakäyttöön.

Painopeiton etuja ovat mm.:
•
•
•
•
•
•

helpottaa keskittymistä
rauhoittaa
helpottaa unensaantia
tasoittaa mielialanvaihteluita
luo turvallisuuden tunnetta
auttaa erilaisten aistisäätelyhäiriöiden hallinnassa

Peittoa ei saa käyttää henkilöillä, joilla on hengitys- tai verenkiertoelimistön sairauksia, murtumia, osteoporoosia tai
ahtaanpaikankammoa. Peiton käyttäjä on kyettävä itse siirtämään peitto pois päältään vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.
Peiton käyttöön perehtyneen terapeutin tai muun opastetun
henkilöön tulee valvoa peiton käyttöä. Henkilöillä, joilla on
riski saada painehaavoja, painopeiton käyttämisessä on oltava erityisen tarkka.
Sopivaa painoa valittaessa on huomioitava oireiden voimakkuus ja toivottu vaikutus. Kun oireet ovat voimakkaat, käytetään painavampaa peittoa.
Painopeitto Serina Pro on CE-merkitty ja kokonaisuudessaan
palosuojattu.
Painopeittoihin on saatavilla lisävarusteena nesteitä läpäisemätön hygieniapäällinen.

Painopeiton tuotetiedot ja hoito-ohjeet:
Valmistettu Suomessa.
Päällinen: 100% palosuojattua polyesteriä
Vanu: 100% N-Soft™ palosuojattua polyesterivanua
Painomateriaali: 100% MediGrain™ rPET muovia

PAI N OPE I T TO ON S AATAV I LL A E RI
PAI N OLUOKI SSA:

•

Koko

Paino

Tuotenumero

150×200 cm

5 kg

200005

150×200 cm

8 kg

200008

150×200 cm

10 kg

200010

•
•
•
•
•

Peitot voidaan pestä koneellisesti vesipesu-ohjelmalla 60
asteessa.
Pesukoneen painorajat huomioitava.
Ei huuhteluainetta.
Suosittelemme ripustus- tai tasokuivausta.
Valkaisu, rumpukuivaus, silitys ja kemiallinen pesu ovat
kiellettyjä.
Kaikki materiaalit ovat tutkitusti haitta-aineettomia.
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