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Rekonditioneringsanvisningar Tumle Flyt- och hygienkuddar 

Denna bruksanvisning avser Tumle Flyt- och hygienkudden och tillbehör med artikelnummer som börjar med 3002-. 
Artikelnumret finns angivet på produktetiketten. 
 
FÖRSTA KONTROLL 
Börja alltid med att kontrollera att kudde och överdrag är hela och ej uppvisar områden som är slitna och därmed 
försvagade. 
 
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL  
Efter användning ska flytkuddarna sköljas ordentligt med rent vatten. Kuddarna hängs upp en och en så att de kan 
dropptorka och vattnet fritt kan rinna ur kudden. Den blå nätsidan vänds nedåt så att vattnet fritt kan rinna ur 
kudden. Det tar tid för kuddarna att helt torka därför rekommenderas att de uteslutande används i våta miljöer.  
TUMLE flytkuddar kan vid behov tvättas i maskin på max 60°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 1% och 3% VirKon. Var uppmärksam på att PH-
värdet på desinfekteringsmedel inte överstiger 11,4.  
 
Flytkuddarna kan torkas i torkskåp vid max 60° 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. Flytkuddarna ska inte användas tillsammans med badoljor.  
 
Flytkuddar som används i hygiensituation rekommenderas vara personbundna.  
 
FÖRVARING TUMLE Flytkuddar kan med fördel förvaras på badhuset. Det rekommenderas att flytkuddarna alltid 
hängs upp, när de inte används. 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.  
 
AVFALLSHANTERING 
Kuddarna slängs som vanligt hushållsavfall (brännbart). 
 
KONTAKTUPPGIFTER 
TUMLE kudden distribueras i Sverige av Cobi Rehab AB.  
 
Cobi Rehab AB 
C/o Caféet 
Rålambsvägen 17 
112 59 Stockholm 
 
Telefon: 08-702 97 74 
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mailto:info@cobirehab.se

