
SEIUEFISE"
www.drukvest.nl

Een opblaasbaar drukvest dat helpt omgaan
met stress, angst en overprikkeling



Squease is een opblaasbaar
diepe drukvest, ontworpen voor
nenser met bijzonderheden in de

sensorische i nformatieverwerki nq.

Wanneer het drukvest wordt opgepompt,
komt het strakker te zitten en geeft het
een rustgevende druk op het bovenli-
chaam, vergelijkbaar met een stevige
knuffel. Stevige drukprikkels geven een
prettig, veilig en beschermd gevoel.

Voor mensen met problemen met het
verwerken van zintuiglijke prikkels kan

diepe druk helpen om:

rustig te worden bij stress, paniek en angst

beter om te gaan met oplopende
spanning en frustratie

te functioneren in prikkelrijke omgevingen

rustig te worden bij overprikkeling

de concentratie te verbeteren
probleemgedrag te verminderen

in slaao te vallen

overgangen te maken tussen activiteiten
het lichaamsbesef te verbeteren

zelfbeschadigend gedrag te verminderen
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Voor wie is Squease?
Diepe druk wordt o.a. met succes gebruikt
bij mensen met:
autisme spectÍum stoornis (ASS),

asperger syndroom (AS), PDD-NOS,

ontwikkelingsachterstand, ADD, ADHD,

hooggevoelig heid (HSP), slaapstoornis,
angststoornis, burn-out, whiplash en

sensorische integratie (Sl) problemen.

'lk denk dat jullie praduct veel mensen
ap het autisme spectrum kan helpen.'

Dr.ïemple Grandin



Hoe werkt het?
Het lichtgewicht drukvest is onopvallend
te dragen onder eigen kleding of in
een Squease capuchonvest en helpt
omgaan met de onrust, stress en angst
die het dagelijks leven met zich mee kan
brengen.

De hoeveelheid druk kan eenvoudig met
het handpompje worden gereguleerd.
Op vaste tijden, gedurende bepaalde
activiteiten of bij momenten van over-
prikkeling wordt het vest opgepompt voor
een periode van ongeveer 20 minuten.
De diepe druk helpt zintuiglijke informatie
beter te verwerken en een overprikkeld
of 'angstig' zenuwstelsel te kalmeren.
Vergelijkbaar met hoe inbakeren
onrustige baby's helpt ontspannen.

Omdat het drukvest alleen druk geeft
wanneer het wordt opgepompt, kan het
de hele dag gedragen worden en heb je
het dus altijd bij de hand wanneer nodig.
Waar je ook bent - thuis, op school of het
werk, in de supermarkt, op een verjaardag
of onderweg - het Squease drukvest geeft
je een rustgevend en aangenaam gevoel.

Ga voor meer informatie naar:
www.drukvest.nl

"Vroeger had Levi heel veel
moeite met drukke dagen,
dankzij zijn vest kan hij
gezellig en met meer rust
meedoen." - Moeder van Levi

"Wanneer ik het Squease vest

oppomp word ik rustiger en

kan ik beter concentreren.
Het is net alsof mijn
'aon- en uitkoo'het beter

doet. lk zet dan de 'geluidknop' uit en

de'concentrotieknop' oan." - Delphine (9)

"Het drukvest geeft mij een
gevoel van rust en veiligheid
wanneer ik overdag over
straat of in de stad loop.
Ook helpt het als ik ga

stappen en als ik reis met het OV." - Bas (2s)

"lk kon eindelijk afschakelen
en viel die avond bijna als
een blok in slaap. Het vest
haalt een groot deel van de

}.;n onrust uit m'n hoofd en zorgt
ervoor dat ik kan aarden." - Esther



"Rick heeft zijn drukvest ook op school aan, tijdens
lesonderdelen waarbij hij meer moeite heeft; na
de gym of tijdens handvaardigheid ivm de drukte.

De eerste keer op school was best spannend. Wat
zullen de kinderen zeggen... hij draagt hem zonder
overvest en de kinderen vinden het een stoer
politievest!

Rick draagt hem minimaal 20 min. tot een paar
uur en geeft het zelf aan wanneer het genoeg is.

Hij zit lekker mama, het vest maakt me rustig!"

- Barbara, moeder van Rick (1 0)
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info@drukvest.nl

+31(0)6 1226 417s
p facebook.com/sq ueaseNL

g 5 @squeaseNL

Squease Ltd. Nederland
Torenallee 36-18
5617 BD Eindhoven
Nederland

Squease Ltd. UK

90 Wallis Road

London E9 5LN
United Kingdom
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