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SQUEASE 
Uppblåsbar tryckväst



SQUEASE

En uppblåsbar tryckväst för djuptrycksterapi ( DTPS)

 

SQUEASE kan kan underlätta:

• Hantering av oro, ångest och frustration
• Undvikande av sensorisk överbelastning
• Minskning av komplicerade beteenden
• Förbättrad kroppsmedvetenhet
• Ökning av koncentration och fokusering
• Hantering av trängsel och sociala situationer
• Lugna ett rastlöst eller oroligt sinne

SQUEASE  kan användas i många situationer.

SQUEASE är lätt och smidig och kan därför bäras 
hela dagen så att den alltid finns att tillgå i olika 
situationer där den behövs. SQUEASE kan lätt 
pumpas upp till önskat tryck av bäraren eller en 
annan person i närheten.

Några exempel på situationer där SQUEASE kan 
vara till hjälp är:

•  Hemma vid sovdags, vid måltider eller efter gräl
•  På lektioner eller vid förhör i skolan
•  I stressande situtioner på arbetet
•  I trängsel på flygplatser, stationer eller affärer
•  I orosskapande situationer som hos tandläkaren

Squease är en uppblåsbar tryckväst som är lätt, smidig och behaglig att bära.
Västen är utformad för att ge det optimala tryck som behövs för en känsla av 
lugn och självkontroll vid oro och ångest i stressande situationer i olika miljöer.
Squease har utformats för bärare i alla åldrar som har svårt att processa 
sensorisk information. Squease kananvändas av personer med autism och 
autismliknande tillstånd, ADHD, vid sömnstörningar och ångesttillstånd.

Varför välja en SQUEASE tryckväst?

• Kramliknande tryck ger terapeutiska fördelar
• Justerbar storlek ger komfort och anpassat tryck
• Låg vikt och diskret profil gör att den kan bäras 

nästan varsomhelst och närsomhelst
• Kan enkelt blåsas upp och tömmas av bäraren 

själv eller annan person i närheten
• Materialet i västen är lätt att göra rent
• 2 års garanti



SQUEASE - Allmänna egenskaper för alla storlekar

Lätt att bära
Squease är en uppblåsbar lättviktsväst som 
erbjuder ett kramliknande tryck. Den är därför 
lättare att bära än produkter med vikter och 
kan därför finnas beredd att använda närhelst 
behov uppstår under dagen. 

Trycket är lätt att justera till en behaglig nivå
med hjälp av en handpump som kan hanteras 
bäraren eller en annan person.

Lätt att justera
Squease har justerbara kardborrband på båda 
sidorna för att kunna anpassas till olika personer.
När den inte är uppblåst sitter västen löst kring 
kroppen utan att trycka

Diskret och tunn profil
Även som uppblåst har Squease en tunn och diskret 
profil så att den knappast syns under en tröja eller 
skjorta. För många bärare är det viktigt att känna det 
lugnande trycket utan att behöva väcka oönskad 
uppmärksamhet på allmänna platser.

Bekväm  att bära
Förutom den låga vikten bidrar ventilationshål och 
blixtlåsskydd till att göra Squease bekväm att bära.
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SQUEASE - Tillbehör och anpassningar

Artikelnummer
Squease tryckväst - XXS: 15100-10
Squease tryckväst - XS: 15100-11
Squease tryckväst - S: 15100-12
Squease tryckväst - M: 15100-13
Squease tryckväst - L: 15100-14
Squease förlängningsdel - XXS: 15100-20
Squease förlängningsdel - XS: 15100-21
Squease förlängningsdel - S: 15100-22
Squease förlängningsdel - M: 15100-23

Squease förlängningsdel - L: 15100-24 
Squease luvtröja Grå - S: 15100-30
Squease luvtröja Blå - S: 15100-31
Squease luvtröja Grå - M: 15100-32
Squease luvtröja Blå - M: 15100-33
Squease luvtröja Grå - L: 15100-34
Squease luvtröja Blå - L: 15100-35
Squease extra pump: 15100-40

Handpump med säkerhetsventil
Handpump som är lätt att använda och har 
inbyggd säkerhetsventil som begränsar det 
maximala trycket.
Ingår vid leverans av Squease tryckväst men 
kan även beställas som reservdel.

Kardborrband för storleksjustering
Kardborrband som används för förlängning 
av västens midjeband för att passa olika 
kroppsstorlekar.

Luvtröja
Squease luvtröja är utformad för att passa perfekt tillsammans med Squease tryckväst.
Luvtröjan är tillverkad i extra mjuk material och finns blått och grått. Tröjan är försedd med 
blixtlås och band att fästa västen med så att de bildar en enhet och en ficka för pumpen.


