
Kastanjedynen

Kastanjedynen er en vektdyne som stimulerer kroppens sanseceller. Stimuleringen gir økt mengde informa-
sjonsstrøm til hjernen, som kan føre til økt kroppsbevissthet, balanse, ro og velvære. Kastanjedynen benyttes 
av mange ulike brukergrupper og på ulike måter. Eksempler på dette er premature barn, de med medfødt 
hjerneskade, psykiatriske og geriatriske pasienter med mye uro og søvnproblematikk, barn med ADHD eller 
autisme, pasienter med smertetilstander, epilepsi, stress, spastisitet osv.

Kastanjenes organiske former, vekt og antall kombinert med dynens utførelse gir maksimal påvirkning fra de 
mer enn 1300 kastanjene, som er i en voksendyne. Kastanjene, som er kopier av ekte hestekastanjer, kan føles 
gjennom dynen og gi den beroligende effekten vi kjenner fra det å ha en nyplukket kastanje i lommen.

Kastanjedynen kan brukes til å ligge på, sitte på eller ha over seg. Trykkpåvirkningen fra dynen er størst når 
man enten sitter eller ligger på den, da kroppens vekt er avgjørende for trykket.

Kastanjedynen kan søkes som behandlingshjelpemiddel via Helfo. For å få innvilget en kastanjedyne må 
produktet prøves ut i praksis. I tillegg må behovet begrunnes av spesialist med rett til å rekvirere behandlings-
hjelpemidler. Det kan ofte være en legespesialist tilknyttet habiliteringstjenesten, BUPA, barnelege, nevrolog 
eller andre tilknyttet spesialisthelsetjenesten. Ofte er dog de kommunale ergo og fysioterapeutene behjelpelige 
med å få tilrettelagt for den praktiske utprøvingen. Øvrebø Rehabilitering AS har en etablert ordning med 
utlån av dyner for utprøving, så da de fleste avdelinger i HELFO ikke selv har egne dyner for utprøving. 
Dersom du ønsker å prøve produktet kan du gjerne ta kontakt med oss for bistand. For mer informasjon om 
søknad, skjema etc så finnes det på www.behandlingshjelpemidler.no 

Kastanjedynen kan vaskes ved 95°. Trekket er produsert i bomull, som er allergivennlig og holdbart.
Kastanjene er produsert i luftfylt polypropylen.
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Produktinformasjon

HMS art.nr. Art.nr. Beskrivelse Antall felter Vekt

173972 085-110-100 Voksendyne 200 x 140 x 3,5 cm 48 8,8 kg

085-110-100-I Inkotrekk til kastanjedyne, voksen

085-110-100-T Dynetrekk til kastanjedyne, voksen

085-110-200 Juniordyne 140 x 100 x 3,5 cm 24 4,4 kg

085-110-200-I Inkotrekk til kastanjedyne, junior

085-110-200-T Dynetrekk til kastanjedyne, junior

085-110-300 Babydyne 100 x 70 x 3,5 cm 18 2,1 kg

085-110-400 Sittepute 45 x 45 x 3,5 cm 4 0,6 kg


