VIP-INBJUDAN TILL SEMINARIUM
Effekter av tyngdprodukter
Vi på Dormire skulle vilja bjuda in dig till kostnadsfritt frukostseminarium
fredagen den 24 November på hotell Scandic Örebro väst. Vi kommer att
erbjuda möjligheten att titta och prova våra tyngdprodukter, träffa oss och
mingla med andra förskrivare och beslutsfattare samt diskutera frågor som lika
vård i hela landet, effekter av tyngdprodukter, förskrivningsprocessen med
mera.
Våra erfarna representanter kommer även att hålla ett kort föredrag utifrån egna
erfarenheter från praktisk verksamhet och förskrivning.

PROGRAM
8:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:15
10:15-10:45
11:00

Drop-in Frukost & mingel samt möjlighet a7 själv testa
och utvärdera olika tyngdprodukter.
Föreläsning, funk@on och evidens. Koppling mot
prak@ska exempel.
Tyngdhoodies och Tyngdvästar hur det kan hjälpa @ll
avslappning och koncentra@on.
Diskussion kring förskrivningsprocessen och utprovning.
Avslutning och frågor.

PLATS OCH TID
Örebro, fredagen den 24 nov 2017
Plats: Scandic Örebro Väst
Tid: 8:00-11:30
Varmt välkommen!

Patricia, Malin och Hanna

Dormire
FÖR DIN SINNESRO

KORT OM DORMIRE
Dormire har som mål a7 ge ﬂer individer möjlighet a7 vara utvilade och hi7a e7 inre
lugn. Vi vill bidra @ll minskad användning av mediciner och vår inten@on är a7 sprida
kunskapen om de här mycket hjälpsamma produkterna na@onellt och interna@onellt.
Domire är e7 miljömedvetet företag och vi arbetar ak@vt med a7 minska påverkan på
miljön. Kvalitets- och miljöarbetet styrs genom vår ISO 14001 och 9001 -cer@ﬁering.
Sömnsvårigheter och stress/oro/ångest kan bidra @ll stora problem för individen och
anhöriga. En av våra medarbetare är Specialistsjuksköterska barn och ungdom med
Medicine magisterexamen. Hon har ﬂera års erfarenhet av arbete med pa@enter med
neuropsykiatriska funk@onshinder, sömnsvårigheter och ätstörningar. Hennes erfarenhet
av tyngdtäcken som hjälpmedel för pa@enterna är överväldigande posi@v.
E7 hållbart företag för själen – det brinner vi för!

KORT OM TYNGDPRODUKTER
Dormire tyngdtäcke har en lugnande eﬀekt och kan med fördel användas vid ångest, för
a7 minska oro, vid neuropsykiatriska funk@onshinder, smärta eller sömnsvårigheter.
SÅ HÄR TYCKER NÅGRA AV VÅRA KUNDER:
“När det kryper i kroppen och jag är uppe i varv använder jag mi7 tyngdtäcke. E:er
en kort stund slappnar jag av på grund av trycket från täcket.” (Kvinna 40 år med
ångestproblemaEk.)

“För första gången på ﬂera år somnade hon på mindre än 10 minuter tack vare a7
hon har få7 e7 tyngdtäcke.” (Mamma Ell 8-årig ﬂicka med sömnsvårigheter.)
ANMÄLAN VIA
seminarium@dormire.se
INFORMATION
www.dormire.se
KONTAKTA OSS PÅ
info@dormire.se
patricia@dormire.se
malin@dormire.se
hanna@dormire.se
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