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1. Gaminio pavadinimas 

Pasunkinta liemenė 

2. Gaminio kodas 

21578 – XS 

21565 – S 

21575 – M 

21576 – L 

21573 – XL 

3. Spalva 

Spalvos gali skirtis. 

4. Trumpas aprašymas 

Pagaminta iš minkštos, orui laidžios ir atsparios ugniai medžiagos. Šios liemenės lengvai 

slysta per galvą ir yra užtvirtinamos per pečius bei šonus, naudojant „Velcro®“, tai leidžia 

jas lengvai pritaikyti, kad būtų prigludusios.   

5. Komplektą sudaro: 

1 x liemene su svoriniais maišeliais 

6. Snoezelen® stimuliacijos 

Lytėjimas  

7. Geriausia naudoti 

Pasirinkite reikiamą svorio kiekį pagal dėvėtojo poreikius. 

8. Suderinami ROMPA® gaminiai 

Apsilankykite www.rompa.com ir išsirinkite daugiau panašių produktų.  

 

9. Naudojimo pradžia 

• Naudokite Sensorinės integracijos įrangą atsakingai, kaip nurodytą šiame vadove. 

• Laikykite šias instrukcijas saugioje vietoje, kad galėtumėte peržiūrėti. 

• Uždėkite liemenę ir tinkamai sirguliuokite pečių ir šonų tvirtinimus, kad liemenė būtų 

prigludusi, bet ne suspaustu.   Tai sumažins spaudimą pečiams. 

• Prieš uždėdami liemenę, sutrumpinkite liemenės ilgį. Norėdami tai padaryti, 

paguldykite liemenę ant lygaus paviršiaus; užlenkite apatinę dalį (su svoriais) link pečių 

diržų ir pritvirtinkite po pateiktomis „Velcro®“ juostelėmis liemenės vidinėje pusėje. 

Atlikite tai su priekine ir galine plokštėmis. 

 

http://www.rompa.com/


                                                           

 

10. Detalus aprašymas 

Pagaminta iš minkštos, orui laidžios ir atsparios ugniai medžiagos. Šios liemenės lengvai 

slysta per galvą ir yra užtvirtinamos per pečius bei šonus, naudojant „Velcro®“, tai leidžia 

jas lengvai pritaikyti, kad būtų prigludusios. Svorio paketai įdedami į liemenės aštuonias 

paslėptas kišenes (keturios priekyje, keturios gale). Kiekvienoje kišenėje yra „Velcro®“, 

kad svorio pakuotės išliktu vietoje. Liemenės ilgį galima reguliuoti sulanksčius apatinę dalį 

ir pritvirtinant naudojant „Velcro®“ juostelę vidinėje pusėje. Galima skalbti skalbimo 

mašinoje (prieš tai nuimti svorius). Spalvos gali skirtis. Galima įsigyti penkių dydžių, 

kiekvienam už prieinamą kainą, taigi, vaikui augant, galite pasirinkti kitą dydį. 

11. Sauga 

• Visuomet prižiūrėkite produkto naudojimą. 

• Visada pasitarkite su tinkamos kvalifikacijos ir patyrusiu ergoterapeutu, kaip saugiai ir 

tinkamai naudoti pasunkintas liemenes.  

• Naudojamas svoris turėtų atitikti individualius kiekvieno dėvėtojo poreikius. 

• Liemenės nešiojimo laikas turėtų atitikti individualius kiekvieno dėvėtojo poreikius. 

• Paskirstykite svorius tolygiai, nebent jūsų ergoterapeutas specialiai nurodė kitaip. 

12. Techninės specifikacijos 

Dydis / Matmenys / Svoris 

XS mažas nuo 30,5 iki 40,5 cm ilgio / 61 cm / 0,9 kg 

S mažas nuo 38 iki 51 cm ilgio / 76 cm / 1,4 kg 

M vidutinis nuo 43 iki 56cm ilgio / 86cm / 1,8kg 

L didelis nuo 48 iki 61 cm ilgio / 99 cm / 2,7 kg 

XL labai didelis, nuo 56 iki 68 cm ilgio / 112 cm / 3,6 kg 

Dydis - nuo peties viršaus iki liemenės apačios 

Matmenys - aplink juosmenį 

Medžiaga - perforuotas neoprenas 

13. Montavimas 

Netaikoma. 

14. Priežiūra 

1. Prieš skalbdami liemenę, nuimkite svorius ir pritvirtinkite „Velcro®“ juostas. 

2. Plaukite rankomis arba skalbkite mašina nustatydami šalto vandens rėžimą. 

3. Naudokite nedidelį kiekį švelnaus skalbiklio, įsitikinkite, kad jis yra gerai ištirpintas 

dideliame kiekyje vandens. Nenaudokite baliklio. Nenaudokite stiprių ar abrazyvinių 

valymo priemonių. 

4. Leiskite natūraliai išdžiūti. Nedžiovinkite džiovyklėje. 

 



                                                           

 

15. Trikčių diagnostika 

Netaikoma. 

 

 

Daugiau šių instrukcijų kopijų galite atsisiųsti iš www.rompa.com 

Tikimės, kad mūsų instrukcijos buvo naudingos. Jeigu turite bet kokių pasiūlymų, kaip patobulinti 

instrukcijas, mielai laukiame jūsų komentarų - susisiekite su mumis el. paštu producthelp@rompa.com 
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