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Detta förskrivarstöd gäller  

för ProCare tyngdtäcken  

som  produceras av CURA of 

Sweden AB.

Ytterligare information,  

och bruksanvisningen  

i  PDF-format, finns på: 

 curaofsweden.com/procare.

Du kan också kontakta  

oss via mail:  

procare@curaofsweden.se eller 

telefon: 060-607 06 60.



Om ProCare tyngdtäcken
ProCare tyngdtäcken är medicintekniska hjälpmedel som bidrar till balans i vardagen  

för ökad livskvalitet.

ProCare tyngdtäcken har tagits fram särskilt  

för användning inom vården i syfte att bland 

annat lindra oro, ångest och sömnsvårigheter. 

Täckena är registrerade som medicintekniska 

hjälpmedel hos Svenska Läkemedelsverket.  

De är också CE-märkta och OEKO-TEX- 

certifierade, vilket  säkerställer att produkterna 

möter högt  ställda krav för hälsa, säkerhet, 

 funktion, miljö och  arbetsförhållanden.

ProCare tyngdtäcken produceras av CURA 

of Sweden, Sveriges ledande tillverkare av 

tyngdtäcken. Affärsområdet ProCare vänder 

sig  särskilt till aktörer inom vård och omsorg 

och erbjuder medicintekniska hjälpmedel, 

 konsultationer och utbildningar.
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När kan tyngdtäcke användas?
Ett tyngdtäcke är ett täcke som genom sin tyngd och sina omslutande egenskaper ger trygghet 

och lindrar oro. Tyngdtäcken har använts som hjälpmedel inom den svenska sjukvården i snart 

15 år. De vanligaste kriterierna för förskrivning är sömnsvårigheter, psykisk eller motorisk oro, 

ångest och nedsatt aktivitetsförmåga.

S Ö M N S VÅ R I G H E T E R

Sömnsvårigheter kan drabba alla någon gång 

i livet och beror ofta på stress och oro. Även 

alkohol, nikotin och koffein kan påverka sömnen 

negativt liksom sovmiljö och rutiner. Långvarig 

sömnbrist, det vill säga dålig sömn varannan natt 

under en period om minst fyra veckor, kan vara 

skadlig och påverka det dagliga livet negativt. 

Användningen av tyngdtäcket syftar till att 

 motverka sömnbristen genom att personen 

 lättare kommer till ro och somnar snabbare  

samt får färre uppvaknanden under natten. 

P S Y K I S K  E L L E R  M OTO R I S K  O R O

Sömnstörningar är vanliga hos personer med 

neuropsykiatriska diagnoser, men också vid 

 demenssjukdom. Dessa kan utgöras av svårigheter 
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att somna eller leda till nattliga uppvaknanden som 

gör att den demenssjuke ”vänder på dygnet”. 

Genom en bättre sömn och dygnsrytm stä-

rker tyngdtäcket personens rums- och kropps-

uppfattning samt minskar stress och oro. Trycket 

mot huden och känslan av att vara omfamnad bidrar 

även i sig till att personen känner sig lugnare och 

mer avslappnad. 

Å N G E S T

Ångest är en stark rädsla eller oro som känns  

i  kroppen i form av exempelvis  andningssvårigheter, 

tryck över bröstet eller hjärtklappning. Stark oro 

som håller i sig under en längre tid kan leda till 

 ångest som i sin tur riskerar att leda till ökad känslig-

het för stress och därmed också sömnsvårigheter. 

Målet med tyngdtäcket är att ge bättre sömn 

och ökad avslappning för att på så vis reducera 

 individens oro och ångest. 

N E D S AT T  A K T I V I T E T S F Ö R M ÅG A

Psykisk ohälsa kan medföra nedsättning av 

 aktivitetsförmågan. Nedsättningen kan uppstå till 

följd av sjukdom eller av medfödd eller förvärvad 

skada. Den nedsatta aktivitetsförmågan kan ta sig 

olika uttryck och påverkar exempelvis funktioner 

som minne, exekutiv förmåga, koncentration samt 

förmåga att hantera stress. 

Tyngdtäcket kan bidra till ökad uthållighet, stärkt 

koncentrationsförmåga samt en stabilisering av de 

emotionella funktionerna. 

S A M VA R I E R A N D E  FA K TO R E R

Faktorerna ovan samvarierar på olika sätt och 

ibland kan det därför vara svårt att veta vad som 

är orsak och verkan. Gemensamt är att samtliga 

tillstånd inbegriper någon form av oro och stress 

som direkt eller indirekt påverkar sömnen, varför 

ett tyngdtäcke kan ha en positiv hälsoeffekt.
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Hur används ProCare tyngdtäcken?
ProCare tyngdtäcken kan användas antingen  

i stället för eller tillsammans med ett vanligt 

täcke, men även för att täcka över specifika 

kroppsdelar såsom axlar och knän. Täcket  

kan också användas för att hjälpa till med 

 nedvarvning en stund innan läggdags. 

Om användaren aldrig har använt tyngdtäcke 

förut rekommenderar vi att denne börjar med att 

använda det korta stunder för att sedan öka tiden 

successivt. Vid första tillfället bör användaren 

ligga under täcket i minst tio minuter för att ge 

kroppen möjlighet att svara på stimulansen. 

ProCare tyngdtäcken används med fördel till-

sammans med ett vanligt påslakan. Vid behov finns 

även ett vattentätt hygienöverdrag som tillbehör. 
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Bedömning och förskrivning  
av ProCare tyngdtäcke
Sömnmiljö, problematik och fungerande i vardagen är faktorer som påverkar behovet av  

 tyngdtäcke. Vid bedömning, utprovning och förskrivning är det därför viktigt att utgå från  

en samlad bild av patientens förutsättningar. I utprovningen av tyngdtäcke är det också  

viktigt att vara medveten om att alla individer upplever tyngd och tryck olika.

Här följer några allmänna råd kring bedömning, 

utprovning och förskrivning av tyngdtäcke. Tänk 

på att du som förskrivare också bör säkerställa 

att  förskrivning sker i enlighet med de särskilda 

 riktlinjer som gäller i din organisation. 

Kontakta oss om du har frågor eller vill ha stöd, in-

formation eller utbildning om förskrivning. Kontakt-

uppgifter finner du i slutet av denna broschyr. 
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K A R T L ÄG G N I N G  O C H  B E D Ö M N I N G 

Vid bedömning av en persons eventuella  behov 

av tyngdtäcke bör en kartläggning göras av 

hur  personens dagliga aktiviteter fungerar 

samt av sömn, dygnsrytm, sovmiljö, rutiner och 

 eventuell funktionsnedsättning som ger problem 

i  vardagen. Inför förskrivning av tyngdtäcke 

förs med fördel sovdagbok som ett stöd för 

 bedömning och  uppföljning. Personen bör även  

få prova ett tyngdtäcke innan förskrivning görs.  

I kartläggningen rekommenderar vi att följande 

frågor beaktas:

• Har personen besvär med sömnen och i sådant 

fall, hur länge har besvären funnits? 

• Hur ser personens hälsohistoria och 

 funktionsförmåga ut?

• Har personen pågående medicinering? 

• Lider personen av motorisk oro och/eller 

 psykisk oro/ångest? 

• Har personen problem med ofrivilliga rörelser 

och/eller spasticitet? 

• Finns balans mellan aktivitet och vila dagtid 

(exempelvis arbete, sömn, fysisk aktivitet)? 

• Hur ser personens sömn, kost och  

dygnsrytm ut? 

• Hur ser personens dagliga rutiner ut och  

hur fungerar dagliga aktiviteter? 

• Hur ser personens sovmiljö ut vad gäller 

 exempelvis ljud, ljus och temperatur? 
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• Upplever personen avbrott under nattsömnen 

(dessa kan orsakas av exempelvis barn, husdjur, 

toalettbesök eller törst)? 

• Finns särskilda riskfaktorer att ta hänsyn till 

såsom tryckkänslighet, värmekänslighet, ned-

satt andningskapacitet eller motorisk förmåga? 

U T P R OV N I N G 

Vid utprovning av rätt vikt bör hänsyn tas till 

graden av sömnsvårigheter, ålder, rörelse- och 

aktivitetsförmåga samt graden av oro, stress och 

ångest. Upplevelsen och känslan av att få tyngd 

mot kroppen har också betydelse. Generellt kan 

sägas att i valet mellan två vikter brukar de flesta 

bli mest nöjda om de väljer den tyngre vikten, då 

det sker en viss tillvänjning.

Vid utprovningen rekommenderar vi följande: 

• Låt användaren lägga sig i sängen i sin  

vanliga sovställning. 

• Bädda ned användaren med fasta lugna tryck 

från fötterna och upp, se efter hur användaren 

upplever det.

• Prova tyngdtäcket i flera positioner och låt 

användaren jämföra känslan mellan olika vikter. 

Börja alltid att prova en låg vikt på tyngdtäcket. 

• Låt utprovningen ta tid. Användaren kan 

behöva prova täcket i minst tio minuter för 

att känna effekten medan andra känner en 

 omedelbar effekt. 

• Om användaren inte vill ligga ner, introducera 

täcket när denne sitter ner och i en bekväm 

situation. Lägg täcket över axlar eller knän.

• Om användaren önskar ökad tyngd över någon 

del av kroppen kan täcket vikas dubbelt.
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U PPFÖ L J N I N G

Efter förskrivning bör uppföljning genomföras 

tillsammans med användaren för att säker-

ställa att tyngdtäcket ger önskad effekt. Vi 

 rekommenderar att uppföljning görs sex  veckor 

efter påbörjad användning. Eftersom viss 

 tillvänjning sker bör en avstämning göras med 

användaren om det finns behov av att korrigera 

valet av vikt på täcket.

FA K TO RER AT T VA R A  

E X TR A U PPM Ä RK SA M PÅ 

• Personen måste själv kunna lyfta  undan tyngd-

täcket av kroppen. Tyngdtäcke  rekommenderas 

därför inte till barn under två år. 

• Ett tungt täcke kan ge tryck på särskilt utsatta 

ställen som till exempel hälar och tår. 

• Om personen har konstaterad allvarligt 

 nedsatt lungkapacitet och/eller nedsatt 

 muskelkraft bör läkare konsulteras.

• Fallrisk finns om tyngdtäcket hamnar på golvet. 

• Om personen har droppfot skall täcket inte 

placeras över foten.

• Beakta kvävningsrisk vid användning  

av  hygienöverdrag.

10



P R O C A R E  T Y N G DTÄC K E  B O L L 

ProCare Tyngdtäcke Boll är ett så kallat bolltäcke, 

där täckets tyngd utgörs av bollar av silikon och 

polypropen. Varje boll har sin egen ficka och är 

omgiven av ett skyddande tyghölje. Det ger en 

behaglig känsla och ett tyst täcke utan prassel eller 

andra störande ljud.

Täckets ena sida har en extra vaddering som ger 

en ännu mjukare upplevelse med ett jämnt fördelat 

tryck. Vänds andra sidan mot kroppen ger täcket  

i stället ett tydligt men behagligt punkttryck.

ProCare Tyngdtäcke Boll finns i nio vikter.

T Y N G DTÄC K E  V U X E N  A R T. N R

ProCare Boll, 4 kg PBoll-v-150-4

ProCare Boll, 6 kg PBoll-v-150-6

ProCare Boll, 8 kg PBoll-v-150-8

ProCare Boll, 10 kg PBoll-v-150-10

ProCare Boll, 12 kg PBoll-v-150-12

ProCare Boll, 14 kg PBoll-v-150-14

ProCare Boll, 16 kg PBoll-v-150-16

T Y N G DTÄC K E  B A R N  A R T. N R  

ProCare Boll, 3 kg PBoll-b-100-3 

ProCare Boll, 5 kg PBoll-b-100-5

Modeller och vikter
ProCare tyngdtäcken finns i två olika varianter med delvis olika egenskaper: ProCare 

 Tyngdtäcke Boll och ProCare Tyngdtäcke Pearl. Båda täckena finns i flera olika vikter för  

såväl vuxna som för barn som sover i egen säng.
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P R O C A R E  T Y N G DTÄC K E  P E A R L

Tyngden i ProCare Pearl utgörs av små  kiselpärlor, 

vilket tillsammans med täckets design ger en 

 svalkande effekt och en följsam känsla som 

 påminner om ett vanligt täcke. 

ProCare Pearl finns i nio vikter.

T Y N G DTÄC K E  V U X E N  A R T. N R

ProCare Pearl, 4 kg cce-v-150-4

ProCare Pearl, 6 kg cce-v-150-6

ProCare Pearl, 8 kg cce-v-150-8

ProCare Pearl, 10 kg cce-v-150-10

ProCare Pearl, 12 kg cce-v-150-12

ProCare Pearl, 14 kg cce-v-150-14

ProCare Pearl, 16 kg cce-v-150-16

T Y N G DTÄC K E  B A R N  A R T. N R

ProCare Pearl, 3 kg cce-b-100-3

ProCare Pearl, 5 kg cce-b-100-5
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Tillbehör

ProCare hygien överdrag. Vattentätt och 

 flamsäkert hygienöverdrag för ProCare tyngd-

täcken. Överdraget har dragkedja längs tre sidor 

för att kunna fästas enkelt och säkert vid täcket.  

H YG I E N ÖV E R D R AG   A R T. N R

150x210 cm cce-p-150 

100x140 cm cce-p-100

ProCare väska. Rymlig väska för transport av 

ProCare tyngdtäcken. Tillverkad i bomullscanvas 

med extra förstärkningar vid handtag. Finns  

i två modeller, en för ProCare Boll och en för 

 ProCare Pearl.

P R O C A R E  VÄ S K A  A R T. N R

Pearl 50x60 cm cce-2021-b

Boll 50x60 cm Pboll-2021-b

ProCare tvättpåse. Tvättpåse för tvätt av 

 ProCare tyngdtäcken i vanlig tvättmaskin.

P R O C A R E  T VÄT T PÅ S E  A R T. N R

100 % polyester cce-w-2021
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Material och design 
ProCare tyngdtäcken är sydda i ett slitstarkt och flamsäkert 

tyg. De innehåller inget stål eller andra hårda material, vilket 

innebär att de kan användas av personer med spasticitet och 

även tillsammans med inopererad utrustning som pacemaker. 

Täckena är sydda i ett rutmönster som håller tyngderna på 

plats och ger en jämn viktfördelning. 

Täcken över 6 kg är delbara, vilket innebär att samtliga 

 viktmodeller kan tvättas i vanlig tvättmaskin.
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Skötselråd
T VÄT T 

ProCare tyngdtäcken går att tvätta i 60°C i vanlig 

tvättmaskin. Vi rekommenderar fintvätt för maximal 

livslängd. Använd tillhörande tvättpåse och häng  

upp täcket för att torka efter tvätt. Täcket kan  

även plantorkas.

Många tvättmaskiner har 6 till 8 kg som maxvikt. 

Täcken som väger mer än 6 kg kan därför delas på 

mitten genom en dragkedja. Vi rekommenderar att  

de två delarna tvättas separat.

T R A N S P O R T  &  F Ö RVA R I N G 

Använd den medföljande bomullsväskan vid 

 transport och förvaring av tyngdtäcket. 

D E S I N F E K T I O N  O C H  R E KO N D I T I O N E R I N G 

Rekonditionering och desinfektion sker med tvätt av 

tyngdtäcket i en temperatur på 70°C (i mild process, 

och tvättpåse ska användas). Täcken som väger över 

6 kg är delbara och varje del tvättas var för sig. 

T I P S!  V I K  I H O P  TÄC K E T 

1. Lägg täcket på sängen. 

2. Vik över ena långsidan till mitten på täcket. 

3. Vik över andra långsidan till kanten på täcket. 

4. Vik täcket från kortsidan i 3 delar. 

5. Öppna hela dragkedjan på väskan och lägg  

ner täcket.
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Användning av ProCare tyngdtäcke  
med hygienöverdrag 
ProCare tyngdtäcken kan vid behov levereras med 

vattentätt hygienöverdrag som tillbehör. För att 

fästa påslakanet, följ de tre stegen nedan. Det går 

också att scanna QR-koden här intill med hjälp av en 

mobilkamera för att se en instruktionsfilm som visar 

hur man enklast fäster påslakanet.

1. Öppna påslakanet med hjälp  
av dragkedjan som löper runt tre av 
sidorna. På  tyngdtäcket finns fäst-
klykor i plast på  samma avstånd  
som inuti påslakanet. 

2. Lägg tyngdtäcket ovanpå 
 påslakanet. Fäst påslakanet i tyngd-
täcket med hjälp av fästklykorna.

3. Stäng igen påslakanet med hjälp av 
dragkedjan. Täcket sitter nu  säkert 
fast inuti påslakanet och glider inte 
runt vid användning.

Använd inte hygienöverdrag till tyngdtäcket för 

personer med ofrivilliga rörelser eller barn då 

 kvävningsrisk kan föreligga. Hygienöverdraget  

är utfört i ett tätt material. Beakta kvävningsrisk 

för användare med svag motorik när hygien-

överdrag används.
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Vad säger användarna  
om tyngdtäcken från CURA?

CURA:s tyngdtäcken är de mest sålda på den svenska 

marknaden och lyfts i ett stort antal konsument-

tester fram som marknadens bästa. I CURA:s 

 kund undersökningar uppger 90 % av användarna att 

de upplever bättre sömn. 92 % uppger att de   upple-

ver ökad avslappning.*

Nedan följer en lista över de effekter som uppges av 

flest användare av CURA:s tyngdtäcken:

• generellt bättre sömn

• snabbare insomning

• färre nattliga uppvaknanden

• ökad avslappning

• mer daglig energi

• minskad stress, oro och/eller ånget

• ökad trygghetskänsla

• bättre kroppsuppfattning

• lindrad motorisk rastlöshet och  

restless legs syndrome.
*Statistiken kommer från en studie som genomförts med 450 användare  
av CURA:s mest sålda täcke, CURA Pearl.
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Vad säger forskningen om tyngdtäcken?
En övervägande majoritet av de som använt tyngdtäcken rapporterar positiva erfarenheter 

som minskad oro och ökad sömnkvalitet. I takt med det ökande antalet positiva erfarenheter av 

tyngdtäcken från förskrivare och användare har också allt fler vetenskapliga studier initierats. 

Dock finns fortfarande behov av mer forskning som kliniskt visar hur tyngdtäcken fungerar.  

En utmaning när det gäller kliniska studier av 

tyngdtäcken har varit svårigheterna att utveckla 

placeboalternativ. Först 2020 genomfördes den 

första svenska studien med  placebotyngdtäcken. 

Studien, som genomfördes vid Karolinska 

 Institutet 2020 med finansiering av Stockholm 

Stad, visade att deltagare som sov med kedje-

täcken (en typ av tyngdtäcken) uppvisade bättre 

sömn, ökad aktivitet på dagtid och minskade 

 symtom av trötthet, depression och ångest 

 jämfört med kontrollgruppen. 

CURA of Sweden jobbar nära akademin för att 

bredda kunskapsunderlaget om effekten av 

tyngdtäcken. För närvarande medverkar CURA 

of Sweden i en studie vid Uppsala universitet.  

I tillägg arbetar CURA of Sweden kontinuerligt 

med en mängd andra forskningsprojekt, i form 

av egna användarundersökningar och statligt 

 finansierade projekt, i första hand tillsammans 

med Landstinget i Västernorrland.
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Beställning, service och support
Som förskrivare har du fri tillgång till löpande användarstöd och  rådgivning 

efter beställning. Du är också välkommen att när som helst boka en 

 utbildning om bedömning, förskrivning och utprovning av tyngdtäcke.  

För att beställa ProCare tyngdtäcken, boka en utbildning eller  komma  

i kontakt med vår support, kontakta oss på telefon: 060-607 06 60 eller 

e-post: procare@curaofsweden.com.
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CURA of Sweden är ett svenskt företag som 
sedan 2017 utvecklar och säljer tyngdtäcken 
och andra produkter som bidrar till bättre 
sömnkvalitet och bättre hälsa. CURA:s 
tyngdtäcken är de mest sålda på den  svenska 
marknaden och lyfts i konsumenttester 
 genomgående fram som marknadens bästa. 

CURA ProCare är ett nytt affärsområde 
inom CURA of Sweden som vänder sig 
särskilt till aktörer inom vård och omsorg. 
CURA ProCare erbjuder medicintekniska 
hjälpmedel, konsultation och utbildningar. 
Visionen är att skapa balans i vardagen  
och bidra till ökad livskvalitet.

E X E M P E L  PÅ  KO N S U M E N T T E S T E R  DÄ R 

C U R A : S  T Y N G TÄC K E N *  H A R  B E D Ö M T S : 

• Sovgottnu.se – Testvinnare

• Konsumentrådet – Testvinnare

• Pricerunner – Tesvinnare

• Sovgott.nu – Testvinnare

• Bäst-i-Test – Testvinnare

• Tyngdtäcketest.se – Testvinnare

• Test.se – Testvinnare

*Testerna är genomförda med CURA:s mest sålda 
tyngdtäcke, CURA Pearl.


