
 
 
 
  

Modell  Art.Nr. 
❑ Barn 308 620 
❑ Vuxen 308 621 
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Allmänt 
Mondians Hygienöverdrag används för att skydda Mondians 
tyngtäcken från väta. Hygienöverdraget finns i en 
vuxenstorlek och en barnstorlek som passar till alla Mondians 
tyngdtäcken med kedjor i vuxen och barnstorlek. 

Användning 
Så här sätter du på hygienöverdraget 
1. Lägg hygienöverdraget på sängen eller ett annat plant 

underlag 
2. Öppna hela den L-formade dragkedjan. 
3. Vik upp den överdelen och placera tyngdtäcket inuti 

hygienöverdraget. 
4. Dra ihop hela dragkedjan 
5. Sätt på ett vanligt påslakan ovanpå hygienöverdraget. 

 
Obs! tänk på att hygienöverdraget är gjort i ett tätt material. 
Var noga med att dragkedjan är stängd om det finns barn i 
närheten. 
Vid användning av hygienöverdrag beakta eventuell 
kvävningsrisk, speciellt i samband med nedsatt motorisk 
funktion. 

Tvättråd och skötselinstruktioner 
Hygienöverdraget tvättas i en vanlig tvättmaskin och kan 
torkas i torktumlaren. Kan tvättas i upp till 95 grader vid 
behov av desinficering och tål att torktumlas men av 
klimatekonomiska skäl rekommenderas i första hand tvätt på 
lägre temperatur och vanlig hängtorkning.  
 



 
 

Valen av material gör att hygienöverdraget torkar snabbt då 
det inte suger upp mycket vatten. 
 

 

Design och materialval 
Hygienöverdraget är gjort i ett tätt material som skyddar 
tyngdtäcket mot väta. Tyget är flamsäkert enligt ISO standard 
och innehåller inte några flamskyddsmedel eller andra 
allergiframkallande ämnen.  

Hänvisningar till annan dokumentation 
Förutom denna bruksanvisning finns även, teknisk 
information och förskrivningsmanual för förskrivare.  
All dokumentation går att ladda ned i PDF-format ifrån vår 
hemsida www.mondian.se. 
 
Spara denna bruksanvisning så att du alltid har tillgång till den 
vid behov. 
 

 



 
 

Mondian hygienöverdrag: 
Uppfyller läkemedelsverkets föreskrifter LFVS 2003:11 
samt EU direktivet 93/42/EEG 
Uppfyller kraven för flamsäkerhet och är certifierat enligt  
ISO EN 12952-1 & -2 

 
 

Detta hygienöverdrag är producerat av MONDIAN AB. 
För ytterligare information kontakta oss på: www.mondian.se,  

Hultgrens väg 21, 443 38 Lerum 
Mail: info@mondian.se, Kontakt: 031-470210. 
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