TUMLE dental
Bruksanvisning kortversion
Denna bruksanvisning avser TUMLE dental och tillbehör med artikelnummer som börjar
med siffra 7. Artikelnumret finns angivet på produktetiketten.
TUMLE dental består av en vattentät innerkudde i polyuretanbelagd polyester och är fylld med
polystyrenkulor. Som tillbehör finns hygienöverdrag och EKO överdrag.
TUMLE dental är testad och godkänd enligt brandtest ISO 12952-1.
För rengöring torkas innerkudden av med vanligt förkommande rengöringsmedel,
t ex handdiskmedel. Kudden får inte sänkas ner i vatten.
Desinfektion på innerkudde och hygienöverdrag sker med vanligt förekommande
desinfektionsmedel innehållande tensider, t ex Ytdesinfektion eller Virkon.
Det är viktigt att ytan bearbetas (gnuggas) för bästa effekt.
Kontrollera desinfektionsmedlets egna rekommendationer gällande handhavande.
Var uppmärksam på att inte använda desinfektionsmedel som har ett PH-värde över 11,4.
Använd ej lösningsmedel eller produkter innehållande lösningsmedel.
EKO överdrag kan maskintvättas upp till 600 Celsius och torktumlas på låg värme.
Tvätt i 60 0 Celsius rekommenderas. Vid tvätt över 60 0 Celsius kan färgen blekas och tyget kan
krympa upp till 5%. Tvätta bomullsöverdraget tillsammans med liknande färger.
Hygienöverdraget tål tvätt och torktumling upp till 95 0 Celsius och alla industriella
maskintvättmedel. Använd INTE sköjmedel. Hygienöverdraget har en beläggning för att stå emot
väta. Vid maskintvätt rekommenderas att man tvättar tillsammans med textilier utan denna
beläggning för tillräcklig transport av vatten.
Den grå innerkudden får INTE tvättas i tvättmaskin.
Undvik skarpa kanter och föremål mot kuddarna.
Trots hög komfort och mycket god tryckfördelning är TUMLE dental inte en
antidecubitusprodukt.

Kuddar och tillbehör är märkta med artikelnummer, tvättanvisningar och varningstext för att spärra
luftvägarna. Det varnas också för öppen eld, samt anger år och månad för tillverkning.
Kudden med tillbehör kan deponeras som vanligt hushållsavfall.
MATERIAL

Fyllning: polystyrenkulor
Innerkudden: Polyuretanbelagd polyester som ångandas utan att släppa igenom vätska. Mögel och svampresistent. Allergitestat.
Hygienöverdrag: samma material som innerkudden.
EKO överdrag: PU belagd cellulosaväv.
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Var noga med att kuddarna inte blockerar andningsvägarna.

Viktig information om TUMLE kudden
TUMLE kudden ger ett enkelt, flexibelt och stabilt sätt att positionera en person under
dygnets alla timmar.
TUMLE kudden är i första hand till för personer som har svårt för att själv ändra sin
ställning. Det är viktigt att assistera dessa personer så att de kan variera sin viloställning
över hela dygnet. Muskler och leder behöver variation för att inte stelna till. TUMLE kudden är också bra att använda till personer som är väldigt spända, har problem med smärta,
felställningar, är sneda i kroppen och/eller oroliga.
Med hjälp av TUMLE kudden kan man ge en person en bekväm och stabil ställning i så
naturlig position som möjligt.
Det är viktigt att se till en persons hela dygn när man positionerar. För att orka sitta uppe
en hel dag krävs det en natt med god sömn. Ibland kan det vara viktigare att titta på hur
en person ligger på natten för att få till ett bra sittande på dagen.
TUMLE kudden finns i många olika modeller och storlekar och passar både till barn och
vuxna. Fyllningen i TUMLE kudden består av mycket små kulor. Det är enkelt att
placera TUMLE kudden på önskat ställe. Kulorna gör att kudden automatiskt och
individuellt formar sig efter personen och underlaget. Mängden fyllning i
TUMLE kudden är väl avvägt för att kudden ska kunna anpassa sig till person och
underlag och vara flexibel i många olika situationer. Om man skulle vilja ha mer fyllning på
ett specifikt ställe kan man skaka TUMLE kudden så att fyllningen flyttar på sig.
Önskar man finjustera fyllningsmängden kan man göra det genom att dra med handen
över TUMLE kudden för att flytta fyllningen. Tänk på att en för fylld kudde gör att en person inte sjunker ner tillräckligt i kudden utan blir liggande upp på kudden, vilket medför
att man inte får en så bra avlastning.
TUMLE kuddens överdrag är i Oeko-tex certifierad bomull. Bomullen gör att
TUMLE kudden känns behaglig mot huden och får TUMLE kudden att ligga kvar där
den blir placerad.
TUMLE kuddens material och konstruktion medverkar för att få en stabil kudde som
till viss del är elastisk utan att det medför att kudden kan tryckas undan på grund av att
materialet ger efter.
TUMLE kudden är ett komplement till rätt inställd rullstol och säng inklusive lämplig sittdyna och madrass. Tänk på att personers behov av positionering och TUMLE kuddar ofta
ändras över tid. Tala med ansvarig person om det upplevs att något har förändrats.
När man använder TUMLE kudden är huvudsyftet att få en bra och skön viloställning
genom att ge förutsättningar för en avlastad och avslappnad position.
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