Aistituote.fi painopeitteet /painopeitot/painotyynyt
Painopeitto /
Painopeite JUNIOR sekä Painopeite SENIOR

Painopeite PAINOPEITTO Junior ja Senior Saatavilla kahta eri kokoa.
Junior: Mitat: 70 cm x 110 cm, max 12,5kg ja
Senior: Mitat: 140 cm x 200 cm, max 40,5 kg.
Peitteessä on paikat painopusseille ( saadaan 500g painot per pussi) joita voidaan asetella tarpeen mukaan
eri kohteisiin ja paikkoihin mikä osa kehossa tarvitsee painetta/painoa tarpeen sekä hoitosuunnitelman
mukaan.
Kuvassa 0,500g lisäpaino.

Painopeitteen käyttöhygienia otettu suunnittelussa huomioon erittäin hyvin kun verrataan perinteisiä
painopeittoja.
Esimerkiksi laitoskäytössä tai lainaamokäytössä olevat peitteet on helppo huoltaa/puhdistaa mahdollista
jatkokäyttöä varten.
-peite pestävissä ilman painoja ( puuvillaa )
-painot puhdistettavissa helposti kostealla pyyhkeellä sekä saippualla/puhdistusaineella (puuvilla
päällysteiset painopussit)
-painoissa sisällä oleva kvartsihiekka suojattu vielä erikseen muoviin jotta se ei ime itseensä eritteitä/nestettä
(puuvillan alla muovisuoja)
Voit myös tilata peitteen ja haluamasi määrän painoja jos ei tarvetta maksimille. Esim. Painopeite Junior
sekä 10kpl a 0,5 kg painoja.
Asiasta mainittava tilauksen yhteydessä.

Tuotteen tilauksen yhteydessä mainittava koko joko Junior tai Senior sekä painojen määrä ( kpl)

Aistituote.fi Painotyyny
Rauhoittava painotyyny. Yliaktiivisille erittäin hyvin soveltuva tuote. Pinta pehmeää vakosamettia joka on
materiaaliltaan sekä koostumukseltaan mukavan tuntuista käsille. Puhdistettavissa kostealla liinalla/miedolla
saippualiuoksella.
Rentoutusta myös sormille/käsille.
Mitat 38cm X 28cm, paino 1,3 kg.
Aistituote.fi Painopeite KAPEA
Aistipeite

Aistituotteen uusin painotuote. Tuotteen kehittelyssä otettu huomioon sen monikäyttöisyys sekä soveltuvuus
eri painopeitettä/painoa/painetta tarvitseville henkilöille. Aistipeite on valmistettu tukevasta sekä hygienia
asiat huomioon ottaen helppohoitoisesta puuvillakankaasta ( Enstexkangas) jossa sisään ommellut taskut
joissa paikat lisäpainoille 0,500g. Taskuissa sisään päärmätty suu ettei painot pääse valumaan pois.
Aistipeitteen mitat: 44cm x 136 cm

Taskuja 16 kpl joihin 0,500g painot. Max 8 kg

Voit täyttää vaikka 8 kpl taskuja yhdelle puolelle peitettä jolloin saat Aistipeitteestä 22cm levyisen ja 136 cm
pitkän ja 4 kg painavan liinamaisen painovyön. Pidä vaikka hartioilla tai taittele se kehosi yli vaikka kolmin
kerroin. Täytä vastakkakkaisten puolten 8 kpl taskuja jolloin saat siitä painotyynyn 68 cm x 44 cm jossa
painoa 4 kg. Hämmästyt kuinka moninaiseen tarkoitukseen Aistipeite soveltuu.
Juuri painon tarpeen kohdistaminen sekä kapean peitteen muunneltavuus on otettu suunnittelussa
huomioon.
Myös neutraali väri, tumman sininen, ei aiheuta leimaantumista sekä kiusoittelutilanteita tuotteen käytön
yhteydessä.
Erinomainen tuote esimerkiksi:
-laitoskäyttöön / lainaamoon ( puhdistus sekä materiaalivahvuus huomioitu)
-vanhainkodit ( ei ole mitoiltaan liian iso eikä myöskään painoltaa-muuneltavuus)
-päiväkodit
-lastentarhat
-välinelainaamot
-sairaalat
-terapiakeskukset
-kuntoutuslaitokset
-vammaiskeskukset
-koulutuskeskukset
Peite: mitat 136cm x 44cm
Painot: 0,500 g / kpl 16 kpl yhteensä 8 kg
Mutta saatavilla myös pienempään tarpeeseen

Peite: mitat 136cm x 44 cm
Painot: 0,500 g / kpl 8 kpl yhteensä 4 kg
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