
 
 

Rekonditioneringsanvisningar Tumle kudden 
 

Denna bruksanvisning avser Tumle kudden och tillbehör med artikelnummer som slutar med -000, 
-120, -010, -015, -020. 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 
För rengöring torkas innerkudden av med vanligt förkommande rengöringsmedel, till exempel handdiskmedel. 
Kudden får inte sänkas ner i vatten. Var uppmärksam på att inte använda desinfektionsmedel eller rengöringsmedel 
som har ett PH värde över 11,4. Använd ej lösningsmedel eller produkter innehållande lösningsmedel. 

 
OBS: Kuddens fyllning smälter vid 71˚Celsius. 

 

Bomullsöverdraget kan maskintvättas upp till 95˚Celsius och torktumlas. Tvätt i 60˚Celsius rekommenderas. Vid 
tvätt över 60˚Celsius finns risk för att färgen bleks och tyget kan krympa upp till 5%. Tvätta bomullsöverdrag 
tillsammans med liknande färger. 

 
Hygienöverdraget tål tvätt och torktumling upp till 95˚Celsius och alla industriella tvättmedel. Använd INTE 
sköljmedel. 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. 

 
DESINFEKTION 
Desinfektion på innerkudde och hygienöverdrag sker med vanligt förekommande desinfektionsmedel innehållande 
tensider, till exempel 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. 

 

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 under 
långa tider. 

 
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 
E-post: info@cobirehab.se 
Hemsida: www.cobirehab.se 
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