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Användaranvisning för Halsflytkragen på nästa sida

TUMLE flytkuddar är utvecklade för rehabilitering/habilitering och avslappning i bassäng, men vissa 
modeller passar även i hygiensituationer i duschstol eller på duschbrits. Lämpliga i hygiensituation är alla 
modeller utom Halsflytkragarna.

TUMLE flytkuddar uppfyller inte krav för räddningsutrustning och får inte förväxlas med flyt- eller 
räddningsväst. TUMLE flytkuddar är flythjälpmedel för användning i bassäng. Lämna aldrig 
användaren utan tillsyn. Assisterande person har ansvaret för den badandes säkerhet.

Material: Väv och nät i polyester. Fyllningen är polystyrenkulor EPS.

I bassäng
Kuddarna kan användas i klorhaltigt vatten. Efter användning skall kudden sköljas rikligt med 
oklorerat vatten och placeras luftigt med nätsidan vänd nedåt, så att vatten lätt kan rinna ut. Låt sedan 
kudden dropptorka. Placera inte kuddar ovanpå varandra. Skall kuddar packas för transport måste de först 
vara helt torra då risk för mögel annars föreligger. Vid behov kan kudden tvättas i maskin i max 60 0 C 
förutsatt att TVÄTTPÅSE används. Använd EJ sköljmedel. Dropptorka alternativt torkskåp vid max 60 0 C. Torktum-
ling på låg värme med tvättpåse är också möjlig med efterföljande lufttorkning.

I hygiensituation
TUMLE flytkudde kan användas för att stabilisera en person i duschstol eller på duschbrits. Av hygieniska 
skäl är det extra viktigt att efter användning skölja ur kudden noga med rent vatten och se till att kudden 
torkar så fort som möjligt, gärna i torkskåp max 60 0 C. Vid behov kan kudden tvättas i maskin i max 60 0 C 
förutsatt att TVÄTTPÅSE används. Använd EJ sköljmedel. Dropptorka alternativt torkskåp vid max 60 0 C. 
Torktumling på låg värme med tvättpåse är också möjlig med efterföljande lufttorkning.

Viktig information 
Använd inte kemtvätt, lösningsmedel, blekmedel eller sköljmedel. 
Använd inte tvättmedel med pH värde över 11,4.
Undvik skarpa kanter och spetsiga föremål och klämrisk mot kuddarna. 
Går det hål på kuddarna, så att fyllningen kommer ut, mister kuddarna flytkraft och skall kasseras. 
Kontrollera regelbundet kuddarna avseende skador.
Undvik användning utomhus i sjö- eller havsvatten, då föroreningar kan orsaka mögel.
Använd inte kudden tillsammans med badoljor.
Håll andningsvägar fria.
Vi rekommenderar att man inte använder samma kudde i hygiensituation som i bassäng.
Kuddarna är märkta med artikelnummer, tillverkningsår, varning för täppta andningsvägar och öppen eld. 
TUMLE flytkuddar deponeras till förbränning med vanligt hushållsavfall.
OBS! - Polystyrenkulor smälter vid 71 0 C.

TUMLE Flytkuddar

Bruksanvisning kortversion 

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

Använd TVÄTTPÅSE. Kuddens vikt ökas betydligt när den vattenfylls. Var noga med att inte överfylla 
maskinen.  Återanvändning till ny brukare: Vi hänvisar till lokala Hygienföreskrifter.



Anvisning för                    halsflytkrage 
Halsflytkragen används till personer som flyter på rygg i bassäng. 
Halsflytkragen är ingen flytväst/räddningsväst utan används som flythjälp med 
assistans av personal.

Lägg Halsflytkragen runt användarens nacke och fram 
på bröstet. Den svarta sidan skall vara utåt och den blå 
in mot användaren.

Drag Övre bandet på baksidan av kudden och låt det 
gå upp genom D-ringen på andra sidan.

Drag bandet på ovansidan bort till den andra D-ringen 
och trä genom bandet. Drag bandet tillbaks på ovan-
sidan och lås med kardborre. Se till att kragen ligger 
tätt kring halsen och att hakan vilar ovanpå kudden.

Drag Nedre bandet bakom ryggen på användaren. 
Drag bandet genom och runt nedre D-ringen och lås 
med kardborren. 
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