It feels
like a
nice
cuddle!

Verzwaarde dekens, slaapzakken,
nekkussens en bijhorende covers

Ontdek al onze oplossingen op metra.be

+

Care’Cuddle is ons eigen
gamma van verzwaarde
knie-, schouder- en
slaapdekens, slaapzakken,
nekkussens en bijhorende
covers. Met dit gamma
helpen wij mensen met
een verstoring van de
prikkelwerking in de
hersenen, via zachte,
gespreide druk op het
lichaam.

De producten van Care’Cuddle
worden ingezet als rustgevend
hulpmiddelen voor mensen die
onderhevig zijn aan stress, aan
angst gerelateerde gevoelens
of slaapproblemen. Je kan de
kalmerende werking van deze
hulpmiddelen vergelijken met het
krijgen van een knuffel. Meerdere
studies hebben uitgewezen dat
verzwaringsdekens en aanverwante
hulpmiddelen bij sommige
patiënten de noodzaak aan fixatie
en medicatie vermindert. Het
gewicht en de zachte comfortabele
druk zorgen voor geborgenheid
en ontspanning, het stimuleert
ook de productie van serotonine,
wat tot een betere stemming leidt,
en melatonine, dat je lichaam
een signaal geeft om te rusten en
ontspannen. Deze hulpmiddelen
zijn dus ideaal voor iedereen
die op zoek is naar een nietmedicamenteuze therapie die
zowel veilig als effectief is.

Care’Cuddle, de voordelen
van micro glasparels
De dekens, kussens en slaapzakken van
Care’Cuddle zijn gevuld met micro glasparels.
Deze kleine bolletjes lijken qua uiterlijk op wit
zand of zoutkristallen. Deze glasparels zijn
perfect glad, waardoor ze een geweldige optie zijn voor mensen die gevoelig
zijn voor de textuur van kunststofkorrels.
Micro glasparels zijn een milieuvriendelijk alternatief voor kunststofkorrels en
bovendien volledig hypoallergeen.
+ Houden het deken zacht en comfortabel
+ Geluidloos
+ Dichte densiteit
+ Klitten niet samen bij contact met vocht
+ Volgen perfect de contouren van het lichaam
+ Weinig volume nodig om voldoende druk uit te oefenen
+ Makkelijk in onderhoud, wasmachine- en droogkastbestendig

Care’Cuddle, een slim ontwerp voor maximaal
rustgevend comfort
Als grote troef zijn alle dekens van Care’Cuddle
opgebouwd uit vele kamers, om zo het gewicht
perfect te spreiden. De vulling met micro
glasparels zorgt ervoor dat het deken zich perfect
aanpast aan de contouren van het lichaam. Door
het goed omsluiten van het lichaam, wordt er een
extra comfortabel en veilig gevoel gecreëerd.
Glasparels hebben bovendien het voordeel dat je weinig vulvolume nodig hebt
om genoeg druk uit te oefenen, zodat het deken op zich niet echt dik hoeft te zijn.
Dit is aangenamer in een warme omgeving en makkelijker in onderhoud.

Metra, uw zorgpartner en adviseur
Ons ervaren team bekijkt samen met u welke oplossingen de gemoedsrust
van uw team én die van bewoner of patiënt kunnen verhogen.
De productie van Care’Cuddle is volledig gesitueerd in de Europese Unie en
alle materialen die gebruikt worden bij de productie zijn gecertificeerd op
vlak van veiligheid, huidvriendelijkheid, …
Onze service eindigt niet bij levering, wij maken er ook een punt van dat alle
betrokken zorgverleners de beschikbare hulpmiddelen optimaal kunnen
gebruiken.
Daarom bieden wij enkel oplossingen aan die steunen op de 4 METRA-pijlers:
1. Juist advies en heldere offerte
2. Correcte introductie
3. Doorgedreven opleiding
4. Perfecte dienst-na-verkoop

Care’Cuddle biedt comfort, veiligheid
en rustgevende geborgenheid
Care’Cuddle Simply
knie- of schouderdeken (60 x 80cm)
Dit knie- en schouderdeken, met een formaat 60 x 80
cm, wordt eerder overdag gebruikt, om over de schouder
of op de knieën te leggen. Dit stelt mensen die verward,
angstig, onrustig, overprikkeld en dwaalgedrag vertonen,
gerust. Het gevoel van het deken op het lichaam zorgt er
ook voor dat mensen minder snel geneigd zijn om op te
staan, wat leidt tot minder dwaalgedrag.
De Care’Cuddle Simply is verkrijgbaar in een donkergrijze
katoenen versie of in een waterafstotende polyester versie. Beiden zijn gevuld met 3kg micro glasparels.
De waterafstotende versie zorgt ervoor dat bij het morsen
van drank of lichaamsvochten deze niet indringen in het
deken. Je kan de waterafstotende oppervlakte reinigen
en ontsmetten. Wassen mag tot 60°, let enkel wel op het
toegelaten laadgewicht van de wasmachine.
Kijk zeker naar ons aanbod covers: door middel van
lussen wordt het deken aan de linten van de cover
vastgemaakt, om zo wegglijden en ophopen tegen
te gaan. Door een cover te gebruiken moet men niet
steeds het volledige deken in de wasmachine steken.
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Care’Cuddle Night Bedding
slaapdeken (135 x 200cm)
Dit deken wordt voornamelijk gebruikt om rustig onder
te slapen.
Bij slaapproblemen, waarbij motorische en psychische
onrust een rol speelt, zorgt de druk van het deken voor
het tot rust brengen van het lichaam en geeft het een
gevoel van geborgenheid en veiligheid.
Dit deken, volledig uit katoen vervaardigd, is gevuld met
8kg micro glasparels en een bijkomende polyestervulling
voor een extra comfortabel gevoel. Net als bij ‘gewone’
donsdekens zijn er overtrekken ter beschikking (zie covers).
De kleur is in een aangenaam ecru, dit slaapdeken oogt als
een alledaags donsdeken, zo worden er geen angst, argwaan
of onnodige extra prikkels opgewekt bij de gebruiker.

De Care’Cuddle Night Bedding mag je wassen tot
60°, let enkel wel op het toegelaten laadgewicht van de
wasmachine.

De Care’Cuddle High Temperature is eveneens
volledig uit katoen vervaardigd en is ook gevuld met 8kg
micro glasparels. Dit deken heeft als extra troef dat het
gewassen kan worden op 95°.
Kijk zeker naar ons aanbod covers: door middel van
lussen wordt het deken aan de linten van de cover
vastgemaakt, om zo wegglijden en ophopen tegen te
gaan. Door een cover te gebruiken moet men niet steeds
het volledige deken in de wasmachine steken.
referentie

materiaal

kleur

8kg

60°

WBCLASG8 (Night Bedding)

katoen
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ecru

8kg
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WBSIMPG8HT (High Temperature)

katoen
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Care’Cuddle Sleepingbag

Care’Cuddle Collar

slaapzak (100 x 200cm)

nekkussen

Deze slaapzak is tweedelig, het verzwaarde deken
(bovendeel) gevuld met 6 kg micro glasparels, zit door
middel van een rits vast aan het extra comfortabele
onderdeel.

De Care’Cuddle Collar is een nekkussen in katoen,
gevuld met 3kg micro glasparels. De Collar zorgt voor
ontspanning, een betere lichaamshouding en verhoogt
de concentratie. Hij is uitgerust met een klikgesp om het
afglijden van de schouders tegen te gaan.

De Care’Cuddle Sleepingbag creëert als het waar
cocongevoel bij de gebruiker. Doordat de twee delen
aan elkaar geritst worden, kan de CareCuddle niet van
de persoon afglijden tijdens het slapen. Doordat je ze kan
losritsen van elkaar, kan je ze apart gebruiken en wassen.
Het onderste deel bedekt de volledige matras en
is extra comfortabel gemaakt met een bijkomende
polystervulling. Het bovenste deel is verzwaard met de
micro glasparels.
Twee linten aan de voetenzijde verhinderen dat de
gebruiker met de slaapzak uit het bed kan stappen. De
Care’Cuddle Sleepingbag wordt aangeboden met een
hoofdkussen en een kussensloop in bijpassende kleuren.
Het hoofdkussen legt men boven op het onderste deel.

De gecentreerde diepe druk helpt spanning te
verlichten, pijn te verzachten en pijnlijke spieren en
gewrichten van rug en nek te ontspannen. Je kan
het gevoel vergelijken met 2 handen die stevig op je
schouders rusten.
Ook bij nek- of schouderklachten, ontstaan door
werken aan een beeldscherm, kan dit nekkussen soelaas
bieden. Het helpt ook bij het ontspannen na een zware,
fysiek belastende dag.
De Care’Cuddle Collar kan gewassen worden op 60°C.

De slaapzak is volledig uit katoen en kan gewassen
worden op 60°C, let enkel wel op het toegelaten
laadgewicht van de wasmachine.
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+
TIP
+

Care’Cuddle cover
voor knie- of schouderdeken (60 x 80cm)
De Care’Cuddle dekens zijn allen uitgerust met lusjes.
De bijpassende covers zijn voorzien van linten. Hierdoor
kan je beiden goed aan elkaar vastmaken en voorkom je
verglijden van de dekens in de cover. Hierdoor blijft het
deken het lichaam mooi omsluiten.
De Care’Cuddle cover kan je uiteraard apart wassen,
waardoor het verzwaarde deken niet altijd in de
machine moet.

Care’Cuddle cover Minky
Deze ‘comfy’ cover in fleece mag je wassen op 30°, hij
voelt erg zacht en huiselijk aan, de dotjes in de fleece
stimuleren ook de tastzin.

Care’Cuddle cover Sensory
Deze katoenen cover is uitgerust met twee buidels,
hierin zitten twee zakjes, de ene gevuld met fijne, de
andere met grovere korrels. Deze zakjes zorgen voor
tactiele prikkels voor personen die graag friemelen of
een sensorisch afleiding nodig hebben. De zakjes zelf
zijn in waterafstotende polyester.
Deze cover kan gewassen worden op 60°.
referentie

materiaal

kleur

30°

WBCSIMPM

polyester

donkergrijs

60°

WBCSIMPS

katoen

grijs

Veel gebruikers
zijn creatief en
steken bv. foto’s
van geliefden in de
zakken of naaien
‘friemellinten’ vast
aan deze cover om
de gebruiker nog
meer tot rust te
brengen!

Care’Cuddle cover
voor slaapdeken (135 x 200cm)
Deze cover is in katoen en heeft net dezelfde ‘ecru’
kleur als de Care’Cuddle Night Bedding. De cover kan
eveneens gebruikt worden voor de Care’Cuddle High
Temperature.
De Care’Cuddle dekens zijn allen uitgerust met lusjes.
De aangepaste covers zijn voorzien van linten. Hierdoor
kan je beiden goed aan elkaar vastmaken en voorkom je
verglijden van de dekens in de cover. Hierdoor blijft het
deken het lichaam mooi omsluiten.
De Care’Cuddle cover kan je uiteraard apart wassen,
waardoor het verzwaarde deken niet altijd in de
machine moet.
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WBCCLAS

katoen
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Het gevoel
van een heerlijke knuffel!

