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Gebruikershandleiding voor het Sensolaken van otherstuff.shop, uitgevoerd met een zomer- en 
winterzijde voor kinderen en volwassenen. 
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Woord vooraf 

Als ontwerper van senso motorische hulpmiddelen ontwikkelt otherstuff.shop producten volgens de hoogst mogelijke kwaliteits-, prestatie 
en veiligheidseisen. U kunt hierdoor rekenen op lang gebruiksplezier. Deze gebruikershandleiding geeft u de informatie die u nodig heeft 
om het product correct en veilig te gebruiken. U dient deze gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen alvorens het product in gebruik te 
nemen. Wij raden u verder aan deze gebruikershandleiding goed te bewaren. Als gebruiker mag u het product uitsluitend gebruiken zoals 
in de handleiding beschreven. Neem bij vragen of twijfel altijd contact met ons op. 

Everyday Solutions B.V. (handelsnaam Other Stuff) | info@otherstuff.shop | 06-144 20 449 

1. Inleiding 

Het sensolaken is een elastische jersey hoes, die strak om het matras heen zijn werk doet. Doordat het sensolaken het lichaam omsluit geeft 
het diepe druk. Dit zorgt voor een veilig en beschermd gevoel en brengt hersenen en lichaam tot rust. Om dit te bewerkstelligen dient u op 
enkele zaken te letten. We hebben de aandachtspunten in de gebruikershandleiding ondergebracht in een aantal categorieën, te weten: 

- De juiste druk 
- Gebruiksaanwijzing 
- Veiligheid 
- Ingebruikname 
- Onderhoud/was instructie 
- Garantie 
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Houdt u er rekening mee dat slapen onder een sensolaken soms moet wennen. De ervaring leert dat de gewenningsperiode zo’n 14 dagen 
in beslag kan nemen. Verder komen wij in de praktijk tegen dat het sensolaken soms het meest optimaal werkt wanneer het niet elke dag, 
maar slechts in bepaalde (spannende) perioden wordt ingezet, zoals tijdens een vakantie, voor een verjaardag of tijdens een toetsperiode 
op school.  

2. De juiste druk 

Het sensolaken is gemaakt voor een standaard 1-persoons matras van 90 x 200 x 20 cm. Bij gebruik om een dergelijk matras heen zal het 
sensolaken precies de juiste druk op het lichaam geven. Heeft u een matras met andere afmetingen, dan raden wij het gebruik van het 
standaard sensolaken af, omdat we een correcte werking ervan dan niet kunnen garanderen. U kunt in dat geval beter gebruik maken van 
onze “custom made” mogelijkheid, waarbij het sensolaken op maat voor uw matras wordt gemaakt.  

Wanneer is de druk juist? De gebruiker kan elke gewenste slaaphouding aannemen onder het sensolaken en kan daarbij ook gemakkelijk 
van slaaphouding wisselen. Wel blijft het sensolaken ondanks bewegingen glad om het lichaam spannen en wordt het tijdens het draaien 
niet meegenomen. Het sensolaken mag niet striemen of knellen. De gebruiker voelt zich veilig en omarmd, zonder bewegingsbeperking te 
ervaren.  

3. Gebruiksaanwijzing  

Het bed wordt eerst zoals gewoonlijk met een molton en hoeslaken opgemaakt. Als u vervolgens het sensolaken wilt aanbrengen om de 
matras tilt u de matras bij het voeteneind omhoog en schuift daarvandaan het laken over de matras tot hij er strak omheen zit. Het 
sensolaken is smaller dan de matras dus dit is soms best een klusje. Als het kind/de volwassene gaat slapen kruipt hij vanaf het hoofdeinde 
onder het laken net zo ver als hij of zij prettig vindt met het hoofd boven het laken. Het sensolaken heeft een zomer- en een winterkant. De 
zomerkant is gemaakt van een vederlichte vezel uit natuurlijke grondstoffen. De stof benadert alle eigenschappen van katoen, maar is lichter 
en neemt vocht zelfs nog beter op. De winterkant is een gebreide stof met aan de binnenkant een heerlijk zachte warme laag. De stof heeft 
de ideale samenstelling voor de wat koudere dagen. Zo bestaat deze voor drie kwart uit katoen, waardoor de stof voldoende kan ademen 

Bij het kiezen van de materialen is gelet op huid- en allergievriendelijkheid. Ook met het milieu is bij de keuze rekening gehouden. In de 
zomerperiode zal het genoeg zijn om onder de koele lichte kant van het sensolaken te slapen en de nodige sensorische druk te ervaren 
zonder dat dit te warm of te benauwd wordt. In de winter mag over het sensolaken voor extra warmte een dekbed gebruikt worden.   

4. Veiligheid 

a. Algemeen 
Het gebruik van het sensolaken bij kinderen onder de 4 jaar wordt afgeraden. Ook voor gebruikers die niet zelf in- en uit het sensolaken 
kunnen komen raden wij het gebruik af. Zorg ervoor dat het hoofd bij het slapen onder het sensolaken te allen tijde vrij is. Ook dient er aan 
het hoofdeinde voldoende ruimte vrij te zijn om gemakkelijk en veilig in- en uit te kruipen.  

b. Voorzorgsmaatregelen/veiligheidsinstructies 
- Met een knuffel kan prima onder het sensolaken worden geslapen. Het meenemen van speelgoed of huisdieren onder het sensolaken 

moet worden voorkomen.  
- Controleer bij gebruik van een dekbed op het sensolaken of de gebruiker het niet te warm krijgt.  
- Blijf bij angstige kinderen in het begin alert op nachtelijke reacties op het gebruik van het sensolaken en maak indien mogelijk afspraken 

met elkaar over hoe te handelen bij angst- of paniek.  
- In geval van fybromyalgie of andere reumatische aandoeningen kan het gebruik van het sensolaken in het begin wat lichte spierpijn 

veroorzaken. Dit zou al gauw weer minder moeten worden. Neem bij twijfel of vragen hierover contact op met de huisarts.  
- Wees bij oudere gebruikers alert op wrijving, knelling en decubitus gevaar. Let ook op bij het in- en uit bed stappen.  
- Houdt verpakkingsmateriaal uit de buurt van (kleine) kinderen in verband met verstikkingsgevaar. 

5. Onderhoud/wasinstructie 

Het sensolaken kan op 40 graden gewassen worden. Doordat het materiaal elastaan bevat (dat zorgt voor de rek in de stof) kan het 
sensolaken niet in de droger. Is het sensolaken erg uitgerekt door het gebruik, dan kunt u hem ook een keer op 60 graden wassen. Doet u 
dit echter niet te vaak. Een juist onderhoud zal de levensduur van het sensolaken aanzienlijk verlengen. 

Wasinstructie: 

Wassen op 40 graden       Lauw strijken            Niet in de droger       Niet bleken            Info stomerij 
   
 
 
 
 
 
6. Algemene voorwaarden en garantie 
 
Op dit product zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin ook het recht op garantie staat beschreven. U vindt de algemene 
voorwaarden terug op onze website: www.otherstuff.shop  


