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URIFORM 

Denna bruksanvisning avser TUMLE flytkuddar med artikelnummer som börjar med siffra 9.  
Artikelnummret finns angivet i anslutning till produktetiketten. 



MÄRKNING
Produkten är CE märkt enligt MDD 93/42/EEC. Etikett med information om tillverkare, 
leverantör, produktnamn, artikelnummer, tillverkningsår, material, tvättanvisningar och 
varningar finns på kudden. Se Symbolförklaringar sid 6. 

PRODUKTBESKRIVNING OCH ANVÄNDNING
TUMLE flytkuddar är utvecklade speciellt till barn och vuxna med funktionsnedsätt-
ning, men kan också användas av alla som önskar extra stöd i bassängen. Flytkuddarna 
används till positionering i bassäng/swimmingpool under träning och vid olika former 
av vattenterapi. Flytkuddarna finns i flera olika modeller och storlekar till både barn och 
vuxna. De olika modellerna kan användas var för sig eller kombineras allt efter varje 
brukares behov. Kuddarnas stora flytkraft samt material känns behaglig mot huden 
och ger brukaren en trygg och behaglig upplevelse i bassängen. Se vidare i broschyren 
TUMLE flytkuddar. Flytkuddarna kan med fördel placeras omkring brukaren redan innan 
brukaren kommer i bassängen. 

TUMLE flytkuddar kan också användas i hygiensituationer som stöd i toalett/hygienstol 
där de formar sig och fyller ut kring brukaren.

FÖRE ANVÄNDNING
Kontrollera alltid att kuddarna är intakta och inte skadade. Använd inte skadade eller 
defekta produkter. Kontakta URIFORM och informera om skadans omfattning.

GENERELL INFORMATION
TUMLE flytkuddar används som hjälpmedel vid rehabilitering och uppfyller kraven 
på CE-märkning för produkter i Klass 1. Kuddarna är tillverkade i överrensstämmelse 
med EU Direktiv 93/42/EEC 1993 och standard EN 12182:2012 och EN ISO 14971:2012.              
Eventuella olyckor eller tillbud som rör våra produkter ska omgående rapporteras till 
URIFORM AB.  

KÄRA KUNDER

Vi vill gärna tacka dig för ditt köp av TUMLE flytkuddar. Vi är säkra på att de kommer att 
vara till stor hjälp och nytta. Denna bruksanvisning ger nyttiga upplysningar om pro-
dukten, såsom användning, skötsel, säkerhetsrisker och tekniska data. Vi ber dig läsa 
bruksanvisningen grundligt innan kudden tas i bruk och sedan spara den för senare 
användning.

MATERIAL
Fyllning: Polystyrenkulor   
Överdrag:  översida: 100% polyester
Överdrag: undersida: 100% polyesternät
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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Efter användning skall flytkuddarna sköljas ordentligt med rent vatten. Kuddarna 
hängs upp en och en så att de kan dropptorka och vattnet fritt kan rinna ur kudden.

Flytkuddarna skall inte maskintvättas. Kuddarna kan handtvättas med vanligt vatten 
och milt rengöringsmedel. Skölj därefter ordentligt med rent vatten och låt dropp-
torka eller torkas i torkskåp vid max 40 0 C. Polystyrenkulorna smälter och förstörs vid 
temperatur över 71˚ C. Polystyrenkulor som kommer i kontakt med värmeelement i en 
tvätt- eller torktumlare kan därför skada sådana maskiner.

Undvik sköljmedel och andra medel som innehåller lösningsmedel. Använd inte 
medel som har pH värde över 11,4.

Flytkuddarna ska inte användas tillsammans med badoljor.
 
Flytkuddar som används i hygiensituation kan vara svåra att få helt rena från tvålrester 
och smuts. Därför rekommenderas att kudden vid användning i hygiensituationer är 
personbunden.

FÖRVARING
TUMLE Flytkuddar kan med fördel förvaras på badhuset. Det rekommenderas att 
flytkuddarna alltid hängs upp, när de inte är i bruk. Lämna inte kuddarna våta eller 
fuktiga på golv, i kassar eller liknande, då detta kan medföra mögelbildning i kudden.
Undvik att kuddarna kommer i kontakt med skarpa föremål eller rivs mot skrovliga 
ytor.  Var särskilt uppmärksam vid bassängkanten när kuddarna tas i och ur vattnet. 

SÄKERHETSINFORMATION
Läs alltid bruksanvisningen innan kudden används. Produkten får bara användas till 
avsett ändamål. 

Trots flytkuddarnas stora flytkraft får de inte betraktas som räddningsvästar  eller 
annan räddningsutrustning.

Ansvaret för den badandes säkerhet, risk för drunkning eller andra skador vilar alltid 
på assisterande personal oavsett om flytkuddar varit i användning eller ej.

Se alltid till att det är assisterande personal i vattnet och lämna aldrig brukaren 
ensam eller utan tillsyn.

Det är viktigt att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria. Var extra 
uppmärksam på barn under 3 år och personer som inte kan röra sig eller ta eget 
ansvar för sin situation.

Placera aldrig brukaren så att vatten eller flytkudden kan blockera andningsvägarna.

Undvik skarpa, spetsiga eller skrovliga föremål mot produkten som kan skada och i 
värsta fall riva hål på produkten.

Använd aldrig skadade flytkuddar. Sker läckage av kulor, ska dessa genast rensas 
bort från bassängen.

Fyllningen får inte ätas eller stoppas i mun, öron, näsa eller ögon.

Produkten får inte användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor eller varma 
ytor, såsom öppen eld, kamin, cigaretter eller värmelampor.

Flytkuddar som används i havs- eller sjövatten kan utveckla mögel på grund av orent 
vatten. Kudden måste ovillkorligen sköljas omgående i rent vatten och hängas fritt. 
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AVFALLSHANTERING
Kuddarna slängs som vanligt hushållsavfall (brännbart).

LIVSTID OCH REKLAMATIONSRÄTT
Produkten har en förväntad livstid på 2 år. Garanti gäller i 2 år. Garantin gäller inte för 
normalt slitage eller oaktsamhet om produkten. Tillverkaren tar inget ansvar för skador 
på produkt eller brukare, som uppstått pga transport, missbruk, oaktsamhet, fel hante-
ring eller skötsel. Ej heller anpassningar gjorda av annan än tillverkaren.

TUMLE flytkudde tillverkas av: Lasal A/S i Danmark

URIFORM 

REKLAMATION OCH RETURNERING
Reklamationer ska anmälas till leverantören så fort som möjligt med en beskrivning av 
problemet. Retur kan bara ske efter att kontakt tagits med URIFORM. Transportskador 
skall anmälas till transportfirman direkt vid leveransen.

TUMLE kudden distribueras i Sverige av:  URIFORM AB, Bellmansgatan 24, 118 47 Stockholm

Support: Marie Rehn  08-7029774, 072-5293035  marie.rehn@uriform.se
Produktspecialist i södra Sverige:  Annika Salminen  076-7222533,  annika.salminen@uriform.se
Produktspecialist i mellersta Sverige:  Maria Jonsson 076-7878535,  maria.jonsson@uriform.se
Produktspecialist mellersta Sverige:  Petra Sandsten  072-5069771,  petra.sandsten@uriform.se
Produktspecialist i norra Sverige: Maria Jonsson 076-7878535,  maria.jonsson@uriform.se
 

KONTAKTUPPGIFTER

SYMBOLFÖRKLARINGAR

Handtvätt

Ej blekmedel

Ej kemtvätt

Ej strykas

Se bruksanvisning

Håll eld på avstånd

Undgå kontakt med 
skarpa verktyg

Dropptorkas

Ej torktumlas
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EN 12182:2012
EN ISO 14971:2012


