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KultäckeT®
SAFIR™

BRUKSANVISNING
Kultäcket® är patenterat och klassas som en medicinteknisk produkt. Det lindrar sömnproblem som uppstått av olika anledningar.
Kultäcket® används vid varierande diagnoser och problematik.

Bruksanvisningen avser följande artiklar:
Stora
Art.nr
Art.nr
Art.nr
Art.nr
Art.nr
Art.nr

SAFIR™
008131160
008131161
008131162
008131163
008131164
008131165

4 kg
6 kg
8 kg
10 kg
12 kg
14 kg

Små

SAFIR™

Art.nr 008131166
Art.nr 008131167
Art.nr 008131168

2,3 kg
3,7 kg
5,0 kg

BRUKSANVISNINGEN AVSER PRODUKTER TILLVERKADE FRÅN 2017

Storlek på våra täcken: stora 150x200 cm och små 110x125 cm.

DET HÄR UPPSLAGET INNEHÅLLER KORTINFORMATION OM KULTÄCKET®

ATT användA KultäckeT®
•

Använd Kultäcket® med påslakan och/eller
hygienöverdrag.

ATT TVÄTTA KultäckeT®
•

Novistas kultäcke Safir™ tvättas i en vanlig
tvättmaskin.

•

Dela alltid täcket (gäller inte små täcken)
och tvätta delarna separat, oavsett 		
täckets vikt.

•

Täcket tvättas i max 70° C vid rekonditionering,
annars skontvätt i 60° C.

•

Tvätta täcket i tvättpåse.

•

Centrifugera med lägsta varvantal (400).

•

Täcket får inte torktumlas.

•

Häng upp täcket på tork.

•

Sträck ut täcket på längden och bredden
efter tvätt*.

•

Täcket får inte strykas!

* Täcket krymper inte och ska ha sitt ursprungsmått efter tvätt och utsträckning.

ATT VIKA KultäckeT®
1. Placera täcket på en plan yta

2. Vik täckets långsida mot mitten (5 kanaler in)

3. Vik den andra långsidan över den första

4. Vik ena kortsidan mot mitten

5. Vik andra kortsidan mot mitten

6. Vik ihop kortsidorna

7. Stoppa ner täcket i väskan

Tack för att du valde Kultäcket ®
Vi hoppas att det ska få dig att må bättre.

EFFEKTER AV Kultäcket®
Kultäcket® är tungt och ökar därför förmågan att slappna av och
förbättrar djupsömnen. Det ger ett naturligt energitillskott och ökar
kroppsuppfattningen. Användaren får, genom den goda spiralen
som Kultäcket® utlöser, en generellt bättre livskvalitet.

Kultäcket® Safir™
I Kultäcket® Safir™ utgörs vikten av glaskulor placerade i längsgående kanaler. Kulorna ger ett punktvis tryck som stimulerar
kroppens sinnen och aktivt bidrar till en ökad kroppsuppfattning.
Ena sidan av täcket är vadderad och ger en mjukare och mer
subtil känsla. Den andra sidan som är utan vaddering ger ett mer
utmärkande tryck och en djupare stimuli.
Kultäcket® Safir™ är en CE-märkt medicinteknisk klass 1 produkt
som tillverkas i Europa. Produkten är patenterad av Novista of
Sweden AB.

TÄNK PÅ ATT...
Kultäcket® Safir™ upplevs olika beroende på vilken sida man
vänder mot kroppen eftersom den ena sidan är vadderad.
Använd alltid täcket med påslakan och/eller våra hygienöverdrag.

sammanfattning Tvättråd Kultäcket® Safir™
Flamsäkert
Skontvätt 60° C, rekonditionering max 70° C.
Centrifugera med lägsta varvantal (400).

Generella garantivillkor Kultäcket® Safir™
•
•
•
•

Garantin för Novistas Fibertäcken gäller i 2 år eller 20 tvättar,
beroende på vilket som infaller först.
För Novistas tillbehör gäller 1 års garanti.
Garantin gäller ej vid omild behandling eller om skötselråd ej
följts.
Vid en ev. reklamation hänvisar vi i första hand till din lokala
kontaktperson (t ex din förskrivare). Om du har några frågor 		
är du välkommen att kontakta oss, se baksidan för uppgifter.

VARNINGAR Kultäcket® Safir™
Om du har en nedsatt andningskapacitet ska du rådgöra med din
arbetsterapeut innan du börjar använda Kultäcket®.
Särskild försiktighet skall iakttagas vid användning av tyngdtäcke
tillsammans med små barn. Rådfråga sakkunnig om du är osäker.
Gå inte runt med Kultäcket® på dig. Det finns en risk för att du
snubblar pga. tyngden. Vid transport av Kultäcket® skall alltid
medföljande bärväska användas.

FRÅGOR?

Kontakta vår
kundtjänst,
se baksidan.

HYGIENÖVERDRAG Ecoverde®
Hygienöverdraget Ecoverde® är ett organiskt inkontinensskyddande påslakan som håller täcket rent och torrt vid
vätskeläckage. Vätskespärren är helt vattentät men bäddmiljön
blir ändå behaglig eftersom membranet släpper ut kroppsvärme
och fukt. Ecoverde® har även en kvalster- och svampbarriär.
Dragkedjor på tre sidor av överdraget underlättar att stoppa i
och ta ur tyngdtäcket. Hygienöverdraget finns tillgängligt i två
storlekar, stort 150x200 cm och litet 110x125 cm.
Hygienöverdraget är naturligt flamskyddat, även efter tvätt.

SKÖTSELRÅD HYGIENÖVERDRAG

Flamsäkert

Ecoverde® tål att tvättas i upp till 95° men kan tvättas i 60° för
längre livslängd. Hygienöverdraget Ecoverde® tillverkas i Europa.
Hygienöverdraget ska tvättas med dragkedjan 10 cm öppen.

VARNINGAR HYGIENÖVERDRAG
Observera att risk för kvävning föreligger om överdraget ligger
så att användarens luftvägar blockeras. Små barn och personer
som är oförmögna att själva flytta täcket skall därför inte använda
Kultäcket med Ecoverde®.

vi utbildar förskrivare
Är du arbetsterapeut eller förskrivare och verksam i en upphandlad
region kan du få kostnadsfri utbildning från våra experter.
Kontakta våra arbetsterapeuter med förfrågan via vår hemsida.

Kunskap & trygghet
Kontakta oss för mer information
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Telefon 0431-49 13 10
info@novista.se
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