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TUMLE flytkuddar används som flythjälp och positionering för personer med funktions-
nedsättning vid olika former av vattenterapi. Kuddarna ger brukaren en trygg och avslappnad 
position i vattnet. Den stora flytkraften som ger näst intill obegränsade möjligheter till individu-
ell anpassning bidrar till den positiva upplevelsen för brukaren. Känslan av säkerhet är inte bara 
en känsla. På armlängds avstånd utan påträngande kroppskontakt, kan assistent, sjukgymnast 
eller arbetsterapeut övervaka och hjälpa brukaren.
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TUMLE flytkuddar har två olika modeller av 
flytkragar som finns i olika storlekar, samt 
flera andra modeller som passar både barn 
och vuxna. De olika modellerna kombineras 
lätt individuellt till var brukares behov, och 
olika kombinationer kan löpande provas 
under badpasset.

TUMLE flytkuddar tar ingen skada av 
klorerat bassängvatten. Kudden vattenfylls 
efter en tid. Fyllnadsmaterialet absorberar 
dock en obetydlig mängd vatten som inte 
påverkar flytkraften. Kuddvaret är tillverkat 
i polyesterväv och nät som är mycket mjukt 
och följsamt.

Efter badet spolas kudden av med oklo-
rerat friskt vatten och lämnas så att vatt-
net kan rinna ur. Kudden behöver tid för 
att torka helt, varför det inte är praktiskt 
möjligt att använda TUMLE flytkuddar i 
annan ”torr miljö”. 

Användning i sjö- eller havsvatten 
rekomenderas ej då föroreningar i 
vattnet kan förosaka mögel i kudden.

Fyllnadsmaterial: polystyrenkulor
Kuddvar: 100% polyestertyg och 
100% polyesternät. 
Fästband med Velcro kardborrelås

Produktinformation

Rengöring och skötsel

URIFORM AB, Postflygsgatan 8 B, 128 30 Skarpnäck
Tel: 08-7029774, Fax 08-6402957, e-post:order@uriform.se

www.tumle.uriform.se
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Spola  kudden med rent oklorerat vatten 
efter varje användning och låt den 
dropptorka luftigt utan att stapla kuddar 
på varandra. Torkning i torkskåp på max 
60 0 C.  TUMLE flytkuddar kan vid behov 
tvättas i maskin på max 60 0 C. Använd 
inte sköljmedel, blekmedel eller andra 
rengöringsmedel som innehåller 
lösningsmedel. TUMLE flytkuddar kan 
även tvättas med ytdesinfektionsmedel 
40% Isopropylalkohol med tensid eller 
70% Etanolalkohol med tensid, samt att 
de klarar 1% och 3% VirKon. Var upp-
märksam på att PH-värdet på desinfekte-
ringsmedel inte överstiger 11,4.

TUMLE flytudde 
är CE märkt enligt 
MDD 93/42/EG och 
därigenom har den
också en märkning 
enligt SS-EN 980.


