Adviezen voor een juist gebruik van het Revital Simply Perfect zorgmatras.
Het Revital Simply Perfect zorgmatras is, in combinatie met een voldoende ventilerende, kwalitatief
goede bed bodem, alleen geschikt om op te liggen. Laat desgewenst de bed bodem waarop u ons
matras wilt inzetten eerst door ons beoordelen.
Controleer uw zorgmatrassen regelmatig op eventuele beschadigingen van de medische tijk. Bij
gebreken adviseren wij u de tijk, op de juiste wijze te vervangen, ter blijvende bescherming van de
matraskern. Gebruik daarbij uitsluitend een originele Revital medische tijk. U kunt bij Revital
Producten B.V. desgewenst een controle/revitalisering overeenkomst af sluiten om uw matrassen
bestand in optimale conditie te houden.
Het Revital Simply Perfect zorgmatras dient te alle tijde met de koud schuim onderzijde op de bed
bodem te liggen. Het matras aldus alleen aan de traag foam – dus de bedrukte – bovenzijde te
beslapen. De aangebrachte aanduiding op het matras zal u daarbij helpen.
Mede dankzij materiaal en kleurenkeuze is vervuiling van het matras direct goed zichtbaar.
Reiniging en desinfectie
Vervuiling door faeses, bloed, etensresten etc. direct afdoende verwijderen!
Reiniging met warm water en zeep is normaal voldoende. Laat de hoes voor het opmaken voldoende
drogen. Gereinigd kan worden met vrijwel alle standaard reinigingsmiddelen, mits de juiste dosering
wordt toegepast. Gebruik bij voorkeur pH- neutrale producten.
Desinfectie met maximaal 70% alcohol, of maximaal 0,1% chlooroplossing. Altijd ruim afspoelen met
leidingwater.
Reiniging en ontsmetting middelen op basis van alcohol, solvent, bleek- en schuurmiddelen kunnen
de tijk beschadigen.
U kunt de hoes machinaal op maximaal 95oC wassen. Maar bij machinaal wassen verminderd het
effect van de bacteriën remming. De tijk is niet droogtrommel bestendig! Een medische tijk nooit
strijken!
Voordelen van de Revital medische tijk in één oogopslag.







Gecertificeerd volgens Oko – tex, standard 100
Water- en urine ondoorlaatbaar, doch ademend.
Laat geen bacteriën door. Bacteriën remmende uitvoering voorkomt de ontwikkeling van
pathologische kiemen. Derhalve antibacterieel.
Bestand tegen bloed, urine (in combinatie met medicijnen) oliën, vetten en
desinfecterende oplossingen
Dankzij sterke “vette” uitvoering geen negatieve invloeden van vastplakkende pleisters en
andere verbandmiddelen
De Revital medische tijk is vlamwerend volgens BS 7175 – Crib 5.

Hebt u echter nog vragen of opmerkingen bel of mail ons gerust.

