
2020-02-12 

1 
 

 

 

 

Kognitiva hjälpmedel  

 

Sortimentsöversikt  

  

Hjälpmedlen är ordnade utifrån den rangordning som uppkom efter den senaste 
upphandlingen. Det nya avtalet började gälla 1 oktober 2017. Vid upphandlingen valde vi att 
rangordna utifrån följande avropsordning: 

1. Brukarens behov 
2. Klassning enligt det medicintekniska direktivet 
3. Pris  

Detta innebär att det alltid är brukarens behov som i första hand styr valet av hjälpmedel. 
Om flera hjälpmedel uppfyller de behov brukaren har, ska de hjälpmedel som är klassade 
enligt det medicintekniska direktivet väljas. Om samtliga hjälpmedel är klassade, eller 
saknar klassning, ska det hjälpmedel som har lägst pris väljas.  

Om du är tveksam vid val av hjälpmedel kan du alltid kontakta oss hjälpmedelskonsulenter 
för att diskutera och få rådgivning. 
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 Benämning LDHnr Medicinteknisk 
klassning 

 

Timglaset Carina 

 

Tidshjälpmedel som räknar ned tiden med 
hjälp av ljusdioder som slocknar eller med en 
röst som med förbestämda intervall talar om 
hur mycket tid som är kvar. Du kan välja 
mellan tre olika tider; 20, 40 och 60 minuter. 

 

 www.irishjalpmedel.se 

48023 Ja 

 

 

Timglaset TimeFlex 

 

Tidshjälpmedel som kombinerar ljusdioder 
med numerisk nedräkning i en display. Upp till 
5 tidsmängder kan programmeras 1 – 999 
minuter. Vid varje tidsmängd visar ledstapeln 
100 % av tidsinställningen och räknar ned 
proportionellt med att tidsnedräkningen sker i 
displayen 

 

www.irishjalpmedel.se 

48025 Ja 

    

 

 

Time Timer 

 

Tidshjälpmedel som räknar ned tiden med 
hjälp av ett färgat fält som minskar. Finns i 
flera storlekar. 

 

 

www.funktionsverket.se 

www.komikapp.se 

 

37648 (Pocket) 

45657 (Medium) 

42175 (Large) 

45218 (Plus) 

50102 (Plus vit) 

48630 (Mod) 

Nej 
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Tillbehör till Time Timer 

 

Vita skivor 

 

www.funktionsverket.se 

47142 (M) 

47143 (L) 

Nej 

 

Time Timer armbandsur 

 

Tidshjälpmedel som räknar ned tiden med 
hjälp av ett färgat fält som minskar. Finns i 
flera storlekar och färger. 

 

www.funktionsverket.se  

37647 Grå, 12-18 cm 

50617 Rosa, 12-18 cm 

50618 Turkos, 12-18 cm 

50619 Lime, 12-18 cm 

43400 Grå, stor 14-21cm 

 

Nej  

    

 

Timstock 

 

Tidshjälpmedel som räknar ned tiden med 
hjälp av ljusdioder som slocknar. Finns med 
flera tidsmängder. 

 
 

www.funktionsverket.se 

18314 (60 min, 20 dioder) 

24031 (60 min, 12 dioder) 

24032 (20 min, 20 dioder) 

24033 (80 min, 20 dioder) 

43832 (8 min, 16 dioder) 

43833 (stående 20 min,  
20 dioder) 

48877 (8 timmar, 16 
dioder) 

Nej 

 

Tillbehör till Timstock 

 

Skyddsväska 

 

www.funktionsverket.se 

42893 Nej 
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MemoDayPlanner 3 12-timmarsversion 

 

Planeringstavla där tiden visualiseras med 
ljusdioder. Tavlan är magnetisk och går att 
skriva på.  

Tavlan levereras med nätadapter, tre 
whiteboardpennor och en microfiberduk. 

 

www.abilia.se  

46989 Ja 

 

MemoDayPlanner 3 24-timmarsversion 

 

Planeringstavla där tiden visualiseras med 
ljusdioder. Tavlan är magnetisk och går att 
skriva på. 

Tavlan levereras med nätadapter, tre 
whiteboardpennor och en microfiberduk.  

 

www.abilia.se  

47255 

 

 

Ja 

 

 

 

Tillbehör till MemoDayPlanner 3 

 

Tillbehörsset innehåller:  

Idéhäfte 
2 st magnetiska fotofickor  
Ark med cirkelmagneter  
Ark med pilmagneter  
24 st självhäftande magnethållare  
1 st självhäftande magnetlist  
Magnetband för tidvisning (blanka, 24h, 12h, 
klocksymbol) för natt och dag  
Veckodagsmagneter  
Ark med månadssymboler  
 

www.abilia.se 

48277 Dörr 

48277 Bordsstativ 

39212 Tillbehörsset 

31819 Penna 

31820 Magneter, 10st 

31821 Tavelsudd 

47608 Magnetband,  
            utan siffror 
51284 Magnetband,  
            24h visning 

 Nej 
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MemoMessenger 2 

 

Påminnelsehjälpmedel som består av en 
stationär och en bärbar enhet. Egna 
meddelanden kan spelas upp vid en 
förbestämd tidpunkt. 

 

www.abilia.se   

39079 Ja 

 

Handi One 

 

En handdator som innehåller en förenklad 
kalender från Handi. Handdatorn innehåller 
samtliga Handifunktioner, men saknar telefon, 
webbläsare och möjlighet att ladda ner egna 
appar. 

Konto på myAbilia valbart. 

www.abilia.se  

51393 Ja 

 

MemoPlanner Medium 1, 2 och 3 

 

Digital kalender där påminnelser kan synkas 
med webkalender myAbilia. Påminnelserna 
innehåller text, bild och/eller ljud. Översikt 
över dag, vecka eller månad. Likvärdig 
programvara i de olika hårdvarorna.  
Mått: 26 x 16 cm. 
Kan kompletteras med app för Androidtelefon. 

Konto på myAbilia krävs. 

www.abilia.se 

49715 

50533 

53863 

 

(ersättningskedja finns) 

Ja 
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MemoPlanner Large 

 

Digital kalender där påminnelser kan synkas 
med webkalender myAbilia. Påminnelserna 
innehåller text, bild och/eller ljud. Översikt 
över dag, vecka eller månad. Likvärdig 
programvara i de olika hårdvarorna. 
Mått: 60 x 36 cm. 
Kan kompletteras med app för Androidtelefon. 

Konto på myAbilia krävs. 

www.abilia.se 

53666 Ja 

 

Förgätmigej  

 

Elektronisk kalender som visar dagens datum 
och veckodag på en display.  

 

www.abilia.se  

30222 Ja 

 

 

MemoDay 

 

MemoDay visar vilken dag och tid det är. 
Kalendern visar tid, veckodag, datum och 
vilken del av dygnet det är. Texten kan även 
läsas upp. Bakgrunden kan växlas mellan ljus 
och mörk. 

 

www.abilia.se 

50156 Ja 

 

Natt- och dagkalender 

 

Elektronisk kalender som på en display visar 
dagens datum, veckodag samt om det är 
morgon, dag, kväll eller natt. Med bild. 

 

www.abilia.se  

38025 

 

 

Ja 
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Dintido 

 

Dintido är en elektronisk klocka med datum 
och veckodag. Klockan visar även om det är 
morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll eller 
natt. Bakgrunden kan växlas mellan ljus och 
mörk. 

 

www.dintido.com/se  

47394 Nej 

 

 

Handikalender för iOS/Android 

 

En förenklad kalender från Handi. Du kan lägga 
in påminnelser med text, bild och/eller ljud. 
Kalendern innehåller funktioner för tidsstöd 
samt möjlighet att koppla påminnelse till bland 
annat anteckningar, checklista, kalender och 
röstanteckningar. Installeras i egen Android-
telefon/surfplatta eller iPhone, iPod Touch 
eller iPad. Det finns stöd för app till Apple 
Watch. 

Konto på myAbilia krävs. 

www.abilia.se  

47530 (licens) 

52023 
(licensförlängning) 

 

Systemkrav: 
minst Android-version 5 
minst iOS-version 10 

 

Ja 

 

Handi 5 SW 
 

Programvara som innehåller samtliga 
Handifunktioner, exempelvis förenklad 
kalender, checklistor, röstanteckningar och 
bild-sms. Valbart utseende: Handi som 
launcher eller Handi som app. Installeras i 
egen Android-telefon. 

Konto på myAbilia valbart. 

www.abilia.se 

45653 (licens) 

50915 
(licensförlängning) 

 
Systemkrav: 
minst Android-version 4.1 
 
 

Ja 
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MemoAssist app för iOS 

 

Programvara med en förenklad bild- och 
ljudbaserad kalender. Installeras i egen iPhone, 
iPod Touch eller iPad.  
 

www.funktionsverket.se 

51523 Nej 

 

HållKoll för iOS 

 

Programvara som innehåller funktionerna 
kalender, checklista och timer. Under 
kalenderikonen visas de händelser som 
kommer att ske under dagen. Installeras i egen 
iPhone, iPod Touch eller iPad.  

 
www.comai.se  

51472 Nej 

 

HållKoll för Android 

 

Programvara som innehåller funktionerna 
kalender, checklista och timer. Under 
kalenderikonen visas de händelser som 
kommer att ske under dagen. Installeras i egen 
iPhone, iPod Touch eller iPad.  

 
www.comai.se  

52974 Nej 

  



2020-02-12 

9 
 

 

Kedjeväst 2.0 

 

Kedjevästen har kedjor fastsydda i kanaler runt 
om västen. Västen stängs med spännen och 
har en avtagbar krage. Finns i flera storlekar. 

www.somna.se  

Måttabell kedjeväst: 

https://somna.se/wp-
content/uploads/2019/10/M%C3%A5ttabell-
Kedjev%C3%A4st-2.0-1908.1.pdf 

52009 (110/122, 1kg) 

52010 (128/140, 1,5kg) 

52011 (146/150, 2kg) 

52016 (XS, 2kg) 

52014 (S, 2,5kg) 

52013 (M, 3kg) 

52012 (L, 3,5kg) 

52015 (XL, 4kg) 

Ja 

 

 

Bollväst MyFit 

 

Bollvästen har 38mm bollar fastsydda i kanaler 
på fram- och baksidan av västen. Västen stängs 
med en dragkedja. Finns i flera storlekar. Ger 
kraftigare stimuli än 25mm bollar. 

 

Mått utskrivna för bröstmått. 

www.komikapp.se  

51535 (barn, 56-61cm) 

51536 (junior, 62-69cm) 

51553 (XXS 70-77cm) 

51537 (XS, 78-86cm) 

51538 (S, 87-95cm) 

51539 (M/L, 96-106cm) 

51540 (XL/2XL, 107-
115cm) 

51541 (3XL/4XL, 116-
124cm) 

Ja 

 

 

Bollväst MyFit 

 

Bollvästen har 25mm bollar fastsydda i kanaler 
på fram- och baksidan av västen. Västen stängs 
med en dragkedja. Finns i flera storlekar. 
 

 

Mått utskrivna för bröstmått. 

www.komikapp.se  

51542 (barn, 56-61cm) 

51543 (junior. 62-69cm) 

51544 (XXS, 70-77cm) 

51545 (XS, 78-86cm) 

51546 (S, 87-95cm) 

51547 (M/L, 96-106cm) 

51548 (XL/2XL, 107-
115cm) 

51549 (3XL/4XL, 116-
124cm) 

Ja 
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Bollväst MyFit med axelöppning 

 

Bollväst med öppningsbara axlar för att 
underlätta när västen ska tas på och av. 25mm 
bollar. Finns i flera storlekar. 

Mått utskrivna för bröstmått. 

www.komikapp.se  

51554 (XS, 78-86cm) 

51550 (S, 87-95cm) 

51551 (M/L, 96-106cm) 

51552 (XL/2XL, 107-
115cm) 

Ja 

 

 

 

Fibertyngdväst 

 

Fibervästen har en kraftig insydd resår i midjan 
som spänns åt efter egen önskan. Svart tyg och 
svarta dragkedjor. 

 

 

Mått utskrivna för midja/bröstkorg. 

www.novista.se 

51634 (XS 2,5kg)  
(64-72/76-84cm) 

51558 (S 3,0kg) 
(72-80/84-92cm) 

51559 (M 3,5kg) 
(80-88/92-100cm) 

51560 (L 4,0kg) 
(88-96/100-108cm) 

51561 (XL 4,5kg) 
(96-104/108-116cm) 

51562 (XXL 5,3kg) 
(104-112/116-124cm) 

Ja 

 

 

Fibertyngdväst 

 

Fibervästen har en kraftig insydd resår i midjan 
som spänns åt efter egen önskan. Grått tyg 
och svarta dragkedjor. 
 

Mått utskrivna för midja/bröstkorg. 

www.novista.se 

53796 (110/116 1,0 kg) 
(52-55/52-58cm) 

55371 (122/128 1,5 kg) 
(55-58/58-64cm) 

x (134/140 2,0 kg) 
(58-61/64-70)cm) 

54011 (146/152 2,5 kg) 
(61-64/70-76cm) 

Ja 

 Tillbehör till fibertyngdväst 

 

www.novista.se 

52191 Väska  



2020-02-12 

11 
 

 

 

 

Tyngdtäcke med kedjor 

 

Ett tyngdtäcke som innehåller kedjor. Kedjorna 
är placerade i långa kanaler. Täcket är delbart 
på längden. Finns i flera vikter. 

 

www.mondian.se  

51400 (4 kg) 

51396 (6 kg) 

51397 (8 kg) 

51398 (10 kg) 

51399 (12 kg) 

51401 (14 kg) 

Ja 

 

Tillbehör till tyngdtäcke med kedjor 

 

 

www.mondian.se 

51403 Hygienöverdrag 

51404 Tvättpåse 

51405 Väska  

 

 

Kedjetäcke  

 

Ett tyngdtäcke som innehåller kedjor. Kedjorna 
är placerade i långa kanaler. Täcket är delbart 
på längden. Finns i flera vikter. 

 

www.somna.se  

42694 (4 kg) 

44998 (6 kg) 

40747 (8 kg) 

43231 (10 kg) 

44335 (12 kg) 

49594 (14 kg) 

Ja 

 

Tillbehör till kedjetäcke 

 

 
 

www.somna.se 

42756 Hygienöverdrag 
Vuxen 

43472 Väska Kedjetäcke 
Stor 

45028 Tvättpåse stor 

 

Fibertäcke Nova 

Ett tyngdtäcke som innehåller långa textilfibrer 
sydda i kanaler, utan vaddering och därmed 
svalare än Futura. Täcket är delbart på 
längden. Finns i flera vikter. 
 

www.novista.se 

51011 (4 kg) 

51012 (6 kg) 

51013 (8 kg) 

51014 (10 kg) 

51015 (12 kg) 

51016 (14 kg) 

Ja 
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Fibertäcke Futura 

 

Ett tyngdtäcke som innehåller långa textilfibrer 
sydda i kanaler, med vaddering. Täcket är 
delbart på längden. Finns i flera vikter. 
 

www.novista.se  

48295 (4 kg) 

46858 (6 kg) 

47325 (8 kg) 

48296 (10 kg) 

47498 (12 kg) 

48297 (14 kg) 

Ja  

Fibertäcke Safir 

 

Ett tyngdtäcke som innehåller 25 mm glaskulor 
sydda i kanaler, med vaddering. Täcket är 
delbart på längden. Finns i flera vikter. 
 

www.novista.se 

51524 (4 kg) 

51525 (6 kg) 

51526 (8 kg) 

51527 (10 kg) 

51528 (12 kg) 

51529 (14 kg) 

Ja 

 

Tillbehör till fibertäcke 

 

 

 

www.novista.se 

51530 Hygienöverdrag 
vuxen 

x Väska Vuxen, Futura och 
Safir 

x Väska Vuxen, Nova 

x Tvättpåse till Safir  

 

 

 

Bolltäcke Classic Polystyren 

 

Ett tyngdtäcke som innehåller små 
polystyrenkulor. Materialet i täcket påminner 
om saccosäck. Täcket väger ca 3 kg och består 
av 4 st uttagbara kassetter. 
 

www.komikapp.se  

37714 Ja 

 Bolltäcke Classic Polypropylen 

 

Ett tyngdtäcke som innehåller små 
polypropylenkulor indelat i sydda fack. Täcket 
väger ca 5 kg. 

www.komikapp.se  

45729 Ja 
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Bolltäcke Flexible 5 cm bollar/polystyren 

 

Ett tyngdtäcke som innehåller både plastbollar 
och polystyrenkulor. Innehållet är fördelat i 
nätpåsar som går att plocka ut och tvätta. 
Täcket väger ca 6 kg. 

www.komikapp.se  

45725 Ja 

 

Bolltäcke Flexible 5 cm bollar 

 

Ett tyngdtäcke som innehåller plastbollar. 
Plastbollarna är fördelade i fyra nätpåsar som 
går att plocka ur och tvätta. Täcket finns i flera 
vikter. 

 

www.komikapp.se  

45724 (7 kg) 

47291 (10 kg)  

Ja 

 

 

Bolltäcke Calm 

 

Ett tyngdtäcke sytt med långa kanaler där 
bollarna är placerade i rader. Finns i flera 
tyngder. 

 

www.komikapp.se  

45727  (4 kg) 

45728 (7 kg) 

45662 (10 kg) 

Ja  

 

 

Tillbehör till bolltäcke 

 

 

 

 

 

 
 

 

www.komikapp.se 

45051 Väska 
(Classic/Flexible L) 

45053 Väska 
(Classic/Flexible/Calm S) 

37102 Inkontinensskydd S 

30608 Inkontinensskydd L 

45722 Inkontinensskydd 
med nät S 

45722 Inkontinensskydd 
med nät L 

48901 Överdrag (bomull 
vadderat L) 
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Fibertäcke Nova för barn 

 

Ett tyngdtäcke som innehåller långa textilfibrer 
sydda i kanaler, utan vaddering. Finns i flera 
vikter. 125x100 cm. 

www.novista.se 

51890 (2,3 kg) 

51891 (3,7 kg) 

51896 (5 kg) 

Ja 

 

Fibertäcke Futura för barn 

Ett tyngdtäcke som innehåller långa textilfibrer 
sydda i kanaler, med vaddering. Finns i flera 
vikter. 125x100 cm. 

www.novista.se  

51888 (2,3 kg) 

51889 (3,7 kg) 

51895 (5 kg) 

Ja  

 

Tillbehör till fibertäcke för barn 

 

 
 

www.novista.se 

51531 Hygienöverdrag 
barn 

x Väska 

 

 

Kedjetäcke för barn 

 

Ett tyngdtäcke som innehåller kedjor. Kedjorna 
är placerade i långa kanaler. Finns i flera vikter. 
125x100 cm. 

 

www.somna.se  

42159 (3 kg)  

45764 (5 kg) 

Ja 

 

Tillbehör till kedjetäcke för barn 

 

 

 

www.somna.se 

45761 Hygienöverdrag 
barn 

45763 Väska Kedjetäcke 
Liten 

45762 Tvättpåse liten 
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Tyngdtäcke med kedjor för barn 

 

Ett tyngdtäcke som innehåller kedjor. Kedjorna 
är placerade i långa kanaler. Finns i flera vikter. 
105x130 cm. 

 

www.mondian.se 

51394 (3 kg) 

51395 (4 kg) 

Ja 

 

Tillbehör till tyngdtäcke med kedjor för barn 

 

www.mondian.se 

51402 Hygienöverdrag 
barn 

51405 Väska 

51404 Tvättpåse 

 

 

Bolltäcke Calm för barn 

 

Ett tyngdtäcke sytt med långa kanaler där 
bollarna är placerade i rader. 140x100 cm. 

 

www.komikapp.se  

45726 (3,5 kg) 

 

Ja 

 

Bolltäcke 3,8 cm bollar för barn 

 

Ett tyngdtäcke som innehåller plastbollar. 
Plastbollarna är fördelade i två nätpåsar som 
går att plocka ur och tvätta. 140x100 cm. 

 

www.komikapp.se 

45723 (3,5 kg) Ja 

 

Tillbehör till bolltäcke för barn 

 

 

 

www.komikapp.se 

45053 Väska Bolltäcke S 

37102 Inkontinensskydd S 

45722 Inkontinensskydd 
med nät S 

 

  



2020-02-12 

16 
 

 Övrigt sortiment ska förskrivas i 
samråd med hjälpmedelskonsulent 

  

 

MyTime 

 

Tidshjälpmedel som läser upp vad klockan är. 
Du kan välja digital eller analog tid. 

 

www.irishjalpmedel.se  

47406 

 

 

Nej 

 

Larma 10 

 

Tids – och påminnelsehjälpmedel som talar om 
vad klockan är. Du kan även ställa in upp till tio 
påminnelser per dygn. 

 

www.irishjalpmedel.se  

47267 

 

 

Nej 

  

Malem armbandsur liten 

 

Armbandsur med påminnelsefunktion. Du kan 
ställa in 12 påminnelser med vibration 
och/eller ljudsignal samt intervallarm.  

www.picomed.se  

53783 (blå) 

53955 (lila) 

Nej 

 

Milestone 112 COLOR 

 

 Möjlighet till 5 stycken mappar som kan 
döpas. Knapparna är anpassade med olika 
färger för att enkelt hitta funktioner samt 
strukturera de olika mapparna. 
Röstanteckningarna kan sparas över till dator 
via USB. Internminne 2,5 GB, rymmer ca 80 
timmars tal. 

 

www.irishjalpmedel.se  

46724  

 

 

Nej 
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Careousel 

Careousel Advance är en automatisk 
medicindosett som larmar när det är dags att 
ta medicin. Den matar automatiskt fram rätt 
dos vid rätt tid, samtidigt som övrig medicin 
inte är tillgänglig. Den har ett självlåsande 
säkerhetslock som gör att brukaren inte 
kommer åt medicinen annat än när hen ska ta 
den. 

 

www.funktionsverket.se 

50072 Ja 

 

Magnettavla  

 

I veckans färger med rutnät. Digital tid. Du kan 
skriva med vattenlöslig penna eller använda 
magneter. 40x60 cm. 

 

www.ordbilduppsala.se  

43679 Nej 

 

Magnettavla  

 

I veckans färger med rutnät. Digital och analog 
tid. Du kan skriva med vattenlöslig penna eller 
använda magneter. 40x60 cm. 

 

www.ordbilduppsala.se  

43046 Nej 

Magnettavla  

 

Med ljusgrå bakgrund. Ingen tidsangivelse. Du 
kan skriva med vattenlöslig penna eller 
använda magneter.  40x60 cm. 

 

www.ordbilduppsala.se  

43906 Nej 
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Magnettavla 

 

Med grå bakgrund. Indelad i förmiddag, 
eftermiddag och kväll. Du kan skriva med 
vattenlöslig penna eller använda magneter.  
40x60 cm. 

 

www.ordbilduppsala.se  

45135 Nej 

 

Magnettavla 

 

Med grå bakgrund och rutnät. Digital och 
analog tid. Du kan skriva med vattenlöslig 
penna eller använda magneter. 40x60 cm. 

 

www.ordbilduppsala.se  

37824 Nej 

 

 

Magnettavla 

 

Veckoschema i plåt med färgfält för de olika 
veckodagarna där bilder, försedda med 
magnettejp, kan fästas och representera olika 
aktiviteter. Finns i två storlekar. 

 

www.spsm.se  

23752 (50x70 cm) 

35507 (25x35 cm) 

Nej 

 

Symbolix 

 

Planeringstavla veckokalender vit med 
whiteboardpenna. Finns i två storlekar. 

 

 

www.komikapp.se  

45187 (60x67 cm, vit) 

50132 (60x67 cm, veckans 
färger) 

45188 (18x60 cm, vit) 

50928 (30x33 cm, vit, 
magnet) 

50921 (30x33 cm, veckans 
färger, magnet) 

Ja 



2020-02-12 

19 
 

 

Tillbehör till Symbolix 

 

 

 

www.komikapp.se 

50131 (Magnetkort svart 
ram, 8x8 cm, 56 st) 

50130 (Magnetkort färgad 
ram, 8x8 cm, 56 st) 

 

    

 

Somnakrage 

 

Somnakragen är ett formsytt hjälpmedel som 
kan placeras över axlarna. Kan användas både i 
vila och vid aktivitet. Kragen finns i tre 
storlekar/vikter. 

 

www.somna.se  

50299 (S/XL 2 kg) 
53077 (XXS/XS 1,5 kg) 
53092 (Junior 1 kg) 

 

 

Nej 

Kedjefilt 

 

Kedjefilten kan placeras över användarens 
knän exempelvis i vilstol, rullstol eller vid 
matbordet under olika aktiviteter under dagen 
eller viras runt kroppen. Finns i två storlekar 
och tre vikter: 4, 5 och 7 kg. 

 

www.somna.se 

44206 (4 kg, 70x125cm) 

(5 kg, 70x200 – har ännu 
inte efterfrågats) 

47706 (7 kg, 70x200) 

 

 

Ja 

 

Knätäcke 3,8 cm bollar 

 

Knätäcket kan placeras över användarens knän 
exempelvis i vilstol, rullstol eller vid matbordet 
under olika aktiviteter under dagen. Knätäcket 
väger ca 4 kg. 

 

www.komikapp.se   

45755 (Grå detaljer) 

 

Finns även med detaljer i 
lime eller blått  

 

Finns även i storlek barn 
(2,5 kg) och ungdom (3,2 kg) 

Ja 
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Sensory Tyngdtäcke 

 

 
 

www.chemgroup.se  

51771 (3,2 kg) 

51772 (6 kg) 

51773 (8 kg) 

51774 (10 kg) 

51775 (14 kg) 

Ja 

 

Kedjetäcke Sensitive  

 

 

 
 

www.somna.se 

51776 (6 kg) 

51777 (8 kg) 

51778 (10 kg) 

51779 (12 kg) 

4 och 14kg – har ännu inte 
efterfrågats. Finns utanför 
avtal. 

Ja  

 


