BY TEMPUR IFU master Swedish– October 2020

Välkommen till BY TEMPUR®
Tack och grattis till att du valde BY TEMPUR®.
Efter en hektisk dag bör din säng alltid vara något du vill komma hem till. Det är inte
som vilket minneskum som helst utan TEMPUR®-materialet anpassar sig så perfekt till
din kropp att du tror att det är gjort bara för dig. Den här guiden innehåller allt du
behöver veta om att ta hand om och få ut det bästa av TEMPUR®-magin.
För produktspecifik information, besök: warranty.tempur.com.

Så här sköter du dina BY TEMPUR® -produkter

Vid leverans av din säng/madrass
Under leverans kan överdragen på större produkter såsom madrasser flytta sig från
sin ursprungliga position. När du har packat upp din TEMPUR®-produkt, kan du räkna
med att det tar lite tid innan TEMPUR®-materialet värms upp i omgivande
lufttemperatur. Sedan kan du enkelt släta till överdraget till rätt plats, för hand.
EASE BY TEMPUR®
VIKTIGT: Vid ankomsten av din EASE BY TEMPUR®-madrass, kontrollera märkningen på
förpackningen och se till att det är inom erforderlig uppackningsperiod från
inköpsdatum.. Du riskerar annars att din garanti ogiltigförklaras om det visas att din
madrass fortsatt förvaras i den täta förpackningen och packas upp efter detta datum.
Du kan använda din EASE BY TEMPUR® madrass direkt efter uppackning. Det kan ta upp
till 72 timmar (3 dagar) innan din madrass EASE BY TEMPUR® har återfått sin
ursprungliga form och höjd. Madrassens täta kompression kan få överdraget att
skrynklas. Detta förväntas och kommer att försvinna när madrassen återhämtar sig helt.
I vissa fall kan du behöva tvätta överdraget för att ta bort veck.
• Följ alltid tvättanvisningarna på produktetiketten placerad inuti madrassöverdrag.

Den nya “produktlukten”
När du har packat upp din nya produkt, märker vissa människor av en viss lukt från sin
nya BY TEMPUR®-produkt. Denna är helt ofarligt och kommer att försvinna efter en
kort tids användning. Låt produkten luftas eller andas, helst utan något övertäckt, i ett
välventilerat rum före och efter användning för att påskynda processen.
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Om TEMPUR®-materialet
TEMPUR®-materialet är en tryckavlastande yta, konstruerad med en viskoelastisk
öppen cellstruktur som absorberar och jämnt fördelar kroppens vikt för maximal
komfort. De temperaturkänsliga egenskaperna gör att det mjuknar, komprimerar och
anpassar sig till kroppens unika form och vikt vid genomsnittlig rumstemperatur för
personlig support. TEMPUR®-skummaterialets höga densitet garanterar maximal
dimensionsstabilitet och komfort.
TEMPUR®-skummaterialet reagerar på kroppens termiska påverkan. Viskoelasticiteten
i skummaterialet säkerställer att din TEMPUR® återgår till sin ursprungliga form efter
kompression, med en viss inbyggd fördröjning. Denna fördröjning varierar med olika
temperaturer. Du kan förvänta dig en fastare känsla under svalare förhållanden på
18°C eller lägre och ju högre temperatur desto mjukare kommer din BY TEMPUR® att
kännas.

Att vänja sig vid känslan
Om din tidigare madrass eller kudde använde mer traditionella stödmetoder som
resår, fjädrar och/eller fiber, är det troligt att dina BY TEMPUR®-produkter initialt
kommer att kännas annorlunda. De unika tryckavlastande egenskaper hos TEMPUR®materialet kan ta lite tid för kroppen att anpassa sig till och vänja sig vid känslan.

Inkörningsperioden
ONE BY TEMPUR® MADRASSER
Ju mer tid du spenderar på eller i sängen: vilar, läser eller tittar på TV, desto bättre! Den
extra rörelsen hjälper cellerna i TEMPUR®-materialet att öppna upp. När cellerna i
materialet öppnas upp ”andas" de och svarar snabbare på vikt och temperatur, men de
kommer alltid återgå till sin ursprungliga form. För användaren kan det kännas som att
madrassen blir mjukare, men i själva verket blir det ingen förändring i produktens
tryckavlastande egenskaper.
Behöver inte vändas
Framsteg inom TEMPUR®-teknologin gör att det är enkelt att underhålla och sköta en
Tempur®-produkt. Varje madrassmodell är uppbyggd i flera lager och du sover på
översidan. För att förlänga produktens livslängd kan du då och då rotera din madrass
från huvud- till fotända.
BY TEMPUR® KUDDAR
• Under de första 2-3 veckorna, kan det hjälpa till om du använder dem som
stödkuddar under dagen, på så sätt förbättrar du stödet och tryckavlastningen
som de är avsedda att leverera när du sover.
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Flytt, transport, lagring och bortskaffande
• Om inte annat anges ska BY TEMPUR®-produkter INTE böjas eller pressas ut ur sin
ursprungliga form, eftersom du riskerar att skada skummaterialet och förlora alla
egenskaper och fördelar det medför.
På grund av skummaterialets karaktär i BY TEMPUR®-produkter kan det komprimeras
något under transport eller lagring. Detta förväntas, produkten kommer att återgå till
sin normala storlek efter en kort tid i rumstemperatur.
BY TEMPUR®-madrasser måste förvaras platt, helst i originalförpackningen.packaging
(inte möjligt att återanvända EASE BY TEMPUR® madrassförpackning)
• BY TEMPUR®-produkter ska förvaras i en torr miljö (maximal 65% relativ
luftfuktighet).
• För kassering och avfallshantering av din begagnade använda produkt hänvisas till
den lokala myndigheten i ditt land.

Symboler
Följande symboler används på produkten, förpackningen eller i denna handbok.

Tillverkare

Tillverkningsdatum

Medicinteknisk
produkt

Produktens riktning
är tryckt på
madrassens
skumkärnor

Gräns för
luftfuktighet

Förvaras torrt

Lot-nummer

Se bruksanvisningen

CE-märkta som
medicintekniska
produkter klass 1, i
enlighet med kraven
i förordningen MDR
(EU) 2017/745

Undvik öppen låga

CE-märkning
Många Tempur-produkter klassificeras som medicintekniska produkter, klass I och CEmärkta i enlighet med MDR (EU) 2017/745.
Kontrollera produktetiketten placerad inuti textilöverdraget för att se om produkten du
har köpt är CE-märkt.
Den avsedda användningen av CE-märkta produkter är att förhindra eller minska risken
för att utveckla trycksår hos vuxna. Denna effekt uppnås genom de tryckfördelande
egenskaperna hos TEMPUR®-skummaterialet.

3

BY TEMPUR IFU master Sweden– October 2020

De CE-märkta produkterna är avsedda för hemvård. Det är viktigt att rörelsehindrade
användare omplaceras/ändrar position regelbundet.
De CE-märkta TEMPUR®-madrasserna och bäddmadrasserna är lämpliga för vikter upp
till 150 kg.
I händelse av en allvarlig incident med produkten måste tillverkaren och behörig
myndighet i användarens hemland informeras.
För att rapportera en incident till tillverkaren ska du rapportera incidenten som ett
garantiklagomål genom att följa instruktionerna i avsnittet "garanti" i denna handbok.

Observera ytterligare instruktioner för användning
Varningar och försiktighetsåtgärder
Följande symboler och text kommer att användas för att uppmärksamma dig på
möjliga farliga och oönskade situationer.Observera att underlåtenhet att följa dessa
instruktioner kan leda till allvarliga personskador eller skada på produkten.

VARNING

Se upp för situationer eller metoder som kan orsaka
dödsfall eller allvarliga personskador

VAR
FÖRSIKTIG

Var medveten om situationer eller metoder som kan
orsaka måttliga eller mindre skador

VIKTIGT

Se upp för situationer eller metoder som kan leda till
skador på produkten eller annan egendom

Varning: Lämna inte spädbarn, småbarn eller äldre utan uppsikt på madrassen eller
kudden
om
de inte lätt kan vända av sig själva.
Varning: Det är viktigt att användare med rörelsehinder omplaceras/ändrar läge
regelbundet.
Oaktsamhet orsakar brand - vi rekommenderar starkt att inte röka i sängen eller när
du använder produkterna.
Varning: Brandrisk: Produkterna får inte utsättas för öppna lågor.
Var försiktig: Använd inte dynor på BY TEMPUR®-madrasser, eftersom de kan
minska de tryckavlastande egenskaperna. För att säkerställa optimalt stöd föreslår vi
att du använder ett lakan direkt på madrassen.
Var försiktig: Observera att TEMPUR®-skummaterial fungerar bäst som svar på
användarens naturliga värme, därför rekommenderas inte en elektrisk filt och/eller
varmvattenflaska. Värmen från en elektrisk filt kommer temporärt förskjutna
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temperaturkänsligheten i TEMPUR®-skummaterial. Men om användaren fortfarande
skulle föredra att använda en elektrisk filt, föreslår vi att göra så med ett separat lakan
och undvika direkt kontakt med TEMPUR®-skummaterialet.
o VIKTIGT: Följ alltid bruksanvisning från leverantören av den elektriska filten.
o VIKTIGT: Om din varmvattenflaska skulle utveckla en läcka som väter ner,
fläckar eller skadar din madrass, upphävs garantin.
VIKTIGT:
• BY TEMPUR®-madrasser måste alltid placeras på ett ventilerat underlag, t.ex.
fjädrar eller ribbor, för att förhindra att fukt ackumuleras i madrassen.
• Använd inte en BY TEMPUR®-kudde med vått hår, eftersom skummaterialet skadas
• Vik, böj eller pressa inte din BY TEMPUR®-produkt i form eftersom det finns risk för
att
skummaterialet skadas.
• Ändra inte eller reparera din produkt - det upphäver garantin.
Rengöring och underhåll
• De flesta textilöverdrag kan tas bort och tvättas. Följ den specifika
rengöringsanvisningen för din produkt på produktetiketten inuti textilskyddet.
VIKTIGT:
• Tvätta inte TEMPUR®-skummaterialet.
• Använd inte ångrengöring eller kemtvätta TEMPUR®-skummaterialet.

VIKTIGT:
• BY TEMPUR®-produkterna måste ventileras regelbundet för att avlägsna fukt.
Var försiktig: När du har tvättat textilöverdraget, se till att madrassens
textilöverdrag byts ut/sätts tillbaka enligt riktningen som är tryckt på sidan av
madrasskärnan. TEMPUR®-skummaterialet som ger maximal komfort och
tryckavlastning finns bara på ovansidan av kärnan.

Teknisk produktinformation
- BY TEMPUR®-produkter finns i flera olika storlekar. Produktens vikt beror på
produktens storlek. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran.
- Innehållsmaterial - se produktetiketten, som sitter inuti textilöverdraget.
Brandsäkerhetsstandarder
Varning: Brandrisk: Produkterna får inte utsättas för öppna lågor.
BY TEMPUR® produkter
Maddrasser

Brandsäkerhet
EN 597-1 (Cigarette Test)
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Maddrasser
(versioner med brandskyddsmedel)

BS 7177 Low Hazard - (DS/EN 597-1 (cigarette)
DS/EN 597-2 (Match)
BS 5852 (Crib V) on foam

Kuddar

EN/ISO 12952-1 (Cigarette test)

Kuddar
(versioner med brandskyddsmedel)

(EN/ISO 12952-1 (Cigarette test)
EN/ISO 12952-2 (Match)
BS 5852 (Crib V) on foam

Tillverkare
Dan-Foam ApS
Holmelund 43
5560 Aarup
Denmark
*Dan-Foam ApS is a subsidiary of TEMPURSealy International, Inc
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