
 

SQUEASE – oppustelig kompressionsvest 

 

 

 

Hvad er en Squease vest? 
Squease er en oppustelig kompressionsvest, som giver brugeren en mærkbar følelse af at få et fast 
klem eller omfavnelse på den øverste del af kroppen. Den anbefales til personer, som har svært 
ved at opfange og bearbejde informationer fra kroppen eller fra omgivelserne.  
 
Vesten kan hjælpe brugeren med at: 

• tackle stress, angst og sin modtagelighed overfor sanseindtryk 

• håndtere en stigende uro og frustration 

• undgå at udvise en uheldig adfærd 

• falde i søvn og blive i søvnen 

• forbedre koncentrationsevnen 

• forbedre kropsbevidstheden 

• deltage i sociale sammenhænge 

• føle sig generelt mere tryg og sikker i hverdagen 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Hvem kan få gavn af en Squease vest? 
En Squease vest henvender sig til personer, som kan lide at blive holdt tæt om kroppen, bære 
kropsnært tøj, og som måske allerede anvender kugledyner og kugleveste.  
 
Hvordan virker den? 
Squease vesten er meget let at anvende. Den pustes op med en lille håndpumpe. Når vesten er 
pustet op giver den et behageligt pres til den øverste del af kroppen – ligesom når man bliver 
omfavnet. Kompressionen kan tilpasses de forskellige situationer og behov, som brugeren oplever 
i løbet af en dag.  En Squease vest kan bæres diskret under tøjet, eller den kan monteres i en trøje, 
som vist på billedet ovenover.  
Squease vest kan fås i forskellige størrelser til børn, teenagere og voksne. 

 

 

 

For yderligere information er du velkommen til at kontakte os: 
 

 
 

Danish Care Supply 
Agerskellet 1 

8920 Randers NV 
Telefon: 2211 8616 

Mail: dcs@danishcaresupply.dk 
www.danishcaresupply.dk 

 
 

Hvis du besøger vores fysiske butik i Agerskellet 1, 8920 Randers NV,  

er det muligt at afprøve Squease vesten og få vejledning i brugen af den. 

  

http://www.danishcaresupply.dk/


Dimensionering af vesten – vælge den rette størrelse 

Børn i alderen 5-10 år: 

 

 
Teenagere og voksne: 

 
Ved brug af forlængerstykke kan størrelse udvides til S+, M+, og L+. 
Hvis der er brug for forlængerstykke skal de bestilles særskilt. Kan findes på HMI – Basen. 

• Forlængerstykke SMALL passer til en Vest i størrelse SMALL 

• Forlængerstykke MEDIUM passer til en Vest i størrelse MEDIUM 

• Forlængerstykke LARGE passer til en Vest i størrelse LARGE 


