BRUKSANVISNING
TUMLE dental
November 2017
Denna bruksanvisning avser TUMLE dental med artikelnummer som börjar med siffra 7.
Artikelnummret finns angivet i anslutning till produktetiketten.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Kära kund! .............................................................................................................2
Generell information .........................................................................................2
Före användning .................................................................................................2
Produktbeskrivning ...........................................................................................2
Material ..................................................................................................................2
Märkning ...............................................................................................................2
Användning ..........................................................................................................3
Rengöring ..............................................................................................................3
Underhåll och förvaring ...................................................................................3
Säkerhetsinformation .......................................................................................3
Avfallshantering ..................................................................................................4
Reklamation och retur ......................................................................................4
Livstid och reklamationsrätt ...........................................................................4
Symbolförklaringa ..............................................................................................4
Kontaktuppgifter..................................................................................................4

URIFORM

KÄRA KUNDER
Vi vill gärna tacka dig för ditt köp av TUMLE dental. Vi är säkra på att den kommer att
vara till stor hjälp och nytta. Denna bruksanvisning ger nyttiga upplysningar om produkten, 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.
URIFORM AB

GENERELL INFORMATION
TUMLE dental används som hjälpmedel vid rehabilitering och uppfyller kraven på
CE-märkning för produkter i Klass 1. Kudden är tillverkad 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.
FÖRE ANVÄNDNING
Kontrollera alltid att kuddarna är intakta och inte skadade. Använd inte skadade eller
defekta produkter. Kontakta URIFORM och informera om skadans omfattning.

PRODUKTBESKRIVNING
TUMLE dental är positioneringskuddar som finns i en mängd modeller och storlekar.
Kombinationen av små polystyrenkulor gör att kuddarna formar sig individuellt efter
brukaren och underlaget. TUMLE dental är inte eftergivlig, men istället formbar och glider inte iväg så som en vanlig kudde kan göra. Som tillbehör finns ett hygienöverdrag
samt ett EKO överdrag i PU belagd cellulosaväv.

MATERIAL
Fyllning: polystyrenkulor
Innerkudden: Polyuretanbelagd polyester som ångandas utan att släppa igenom vätska. Mögel och svampresistent. Allergitestat.
Hygienöverdrag: samma material som innerkudden.
EKOöverdrag: PU belagd cellulosaväv.

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 innerkudden och överdraget.
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ANVÄNDNING
TUMLE dental är avsedda för positionering av såväl barn som vuxna vid behandling
inom tandvården. Kuddarna används som stöd och avlastning. Det finns olika modeller och storlekar som tillsammans skapar en individuell positionering. Kuddens nära
beröring med kroppen medverkar till avslappning och ro.

RENGÖRING
EKO överdrag kan maskintvättas vid 60˚. Torktumlas på låg värme. Vid tvätt över 60 ˚C
bleks färgen och tyger krymper upp till 5%.
Den grå innerkudden avtorkas med vatten och rengöringsmedel, t ex handdiskmedel
och/eller desinfektionsmedel, t.ex. Virkon. Tvätta inte i maskin. Var uppmärksam på att
inte använda desinficeringsmedel som har ett pH-värde över 11,4 och/eller lösningsmedel.
Polystyrenkulorna smälter vid 71 ˚ C .
Hygienöverdraget tål tvätt och torktumling i max 95 ˚C och alla industriella tvättmedel ,
t ex Virkon. Var uppmärksam på att inte använda desinficeringsmedel som har ett
pH-värde över 11,4 och/eller lösningsmedel.
Undvik sköljmedel och andra medel som innehåller lösningsmedel.
Hygienöverdraget har en beläggning för att stå emot väta. Vid maskintvätt rekommenderas att man tvättar tillsammans med textilier utan denna beläggning, vilket sörjer för
tillräcklig transport av vatten.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING
Utöver vanlig rengöring, kräver kuddarna inget särskilt underhåll. Kuddarna förvaras
torrt och i rumstemperatur. Undvik att kuddarna kommer i kontakt med skarpa kanter
som kan riva hål på kudden. Undvik direkt solljus i långa tider.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används. Använd bara kudden till avsett
ändamål.
Det är viktigt att brukaren positioneras så att luftvägarna hålls fria. Var extra uppmärksam på barn under 3 år och personer som inte kan röra sig eller ta eget ansvar.
Placera aldrig produkten på ett sätt som kan blockera andningsvägarna.
Undvik skarpa och sträva föremål mot produkten, då detta kan skada och i värsta fall
riva hål på produkten.
Fyllningen får inte ätas eller stoppas i mun, näsa, ögon eller öron.
Använd aldrig en skadad kudde.
Kudden får inte användas i närheten av eller i kontakt med värmekällor eller varma ytor,
såsom öppen eld, kamin, cigaretter eller värmelampor.
Använd inte dator eller annan elektrisk utrustning i eller på kuddarna, eftersom
utrustningen kan överhettas.
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AVFALLSHANTERING
Kuddarna slängs som vanligt hushållsavfall (brännbart).

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

KUDDENS LIVSLÄNGD OCH REKLAMATIONSRÄTT
TUMLE dental har en förväntad livslängd på 3 år. Livslängden är beroende av korrekt användning,
rengöring och förvaring. Används produkten längre än 3 år är det användarens eget ansvar att
löpande se till att produkten är fullt användbar.
Garanti 2 år. Detta gäller ej normalt slitage eller oaktsamhet om produkten. Tillverkaren tar inte på
sig ansvar för skador på produkt eller brukare, som uppstått pga transport, missbruk, oaktsamhet, fel
hantering eller skötsel. Ej heller av anpassningar gjorda av annan än tillverkaren.

Ej vattentvätt
Ej blekmedel
Ej kemtvätt

Ej strykas

Torktumling

Se bruksanvisning

Strykning bomull

Ej torktumling

Håll eld på avstånd

Maskintvätt 95˚

Maskintvätt 60˚

Ungå kontakt med
skarpa vrktyg

TUMLE kudden distribueras i Sverige av: URIFORM AB. Postflygsgatana 8 B, 128 30 Skarpnäck
Support : Marie Rehn 08-7029774, 072-5293035 marie.rehn@uriform.se
Produktspecialist i södra Sverige: Annika Salminen 076-7222533 annika.salminen@uriform.se
Produktspecialist mellersta Sverige: Petra Sandsten 072-506 97 71 petra.sandsten@uriform.se
Produktspecialist norra Sverige: Maria Jonsson 076-878535 maria.jonsson@uriform.se
Godsmottagning: Postflygsgatan 8 B, 128 30 Skarpnäck
Godsadress: URIFORM AB, Postflygsgatan 8 B, 128 30 Skarpnäck

TUMLE dental tillverkas av Lasal A/S i Danmark

EN 12182:2012
EN ISO 14971:2012

URIFORM
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Rätt till produktförändringar utan föregående avisering förbehålles.
© URI-FORM AB 2017-1

SYMBOLFÖRKLARINGAR OCH TVÄTTANVISNINGAR

