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Vedligehold af polstring

Tofi Patientstol

ILLUSION
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1. Illusions egenskaber

 Illusion er en meget stærk type kunstskind der kan tåle aftørring med sprit.
 
 Den tåler generelt flere typer af rengørings – og desinfektionsmidler end  
 noget andet kunstskind på markedet. Det er dog vigtigt at man følger
 anvisningerne i denne vejledning, for at passe bedst muligt på 
 polstringen, så du forlænger levetiden på skindet.

 Illusion er meget strækbar, og denne egenskab gør at polstringen bliver  
 mere blød og komfortabel sammenlignet med fx Stamskin.
 
 Skindet er gennemfarvet. Små ridser, der evt. måtte komme pga. brug af 
 skarpe redskaber, ses derfor ikke så nemt. Sammenlignet med Stamskin, er  
 blødheden i Illusion yderligere en fordel i forhold til hvor nemt man får lavet  
 dybere ridser i skindet.
 
 BEMÆRK! Det er på ingen måde lavet til at modstå ridser!
  
 Illusion er blevet testet i brug. Selvom man ikke kan sige at skindet er
 åndbart, så har man via test kunne konstatere at komforten er meget høj
 da kropsvarmen transmitteres væk.

2. Generelt

 Tofistolen har ingen syninger og ingen skidtsamler omkring polstringerne.  
 Dette sikrer en god hygiejne og meget nem rengøring.

 Anbefalingerne i denne vejledning omhandler den bedste rengøring af
 polstringen, og tager ikke hensyn til eventuelle, for branchen, gældende  
 regler vedrørende hygiejne. Er polstringen blevet misfarvet, kan dette IKKE  
 fjernes mekanisk eller med stærke midler. Ethvert forsøg vil resultere i en  
 forringelse af skindets overflade. Vi anbefaler derfor at der vælges en mørk  
 farve hvor afsmitning ikke vil kunne ses.
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3. Vigtigt at vide

 NB! De følgende anvisninger gælder KUN for Illusion!
 Dette kunstskind er særligt produceret til at kunne klare skrappere  
 midler end andre mærker på markedet. Derfor bør ingen af de 
 følgende anvisninger, benyttes på andre typer kunstskind.

 1. Aftørring med vand efter påføring af sprit er ikke en nødvendighed.
  Alle produkter efterlader imidlertid en hinde på skindet. Det gør sprit  
  også og derfor er det altid en god idé at tørre efter med en klud, fugtet  
  med vand. Det er en lille ting, men det vil forlænge skindets levetid. 

 2. Visse midler behøver ikke eftertørring med vand, men vi anbefaler at  
  der altid tørres efter med vand af hensyn til skindets holdbarhed. 
 
 3. Visse typer af rengøringsmidler kan misfarve skindet, derfor anbefales  
  det at være omhyggelig, med at undersøge det produkt man påtænker  
  at benytte, inden anvendelse. Misfarvningen der evt. kan opstå, vil  
  dog udelukkende være af kosmetisk betydning.

 4. Microfiberklude slider unødigt på skindet.
  Det er derfor en god idé at anvende bomuldsklude, eller nogle af de  
  mange desinfektionsklude (som fx WetWipes), der findes på markedet.

 5. Datablad med fuld oversigt over hvilke produkter der kan anvendes,  
  og i hvilken opløsning, kan sendes separat på mail hvis det ønskes.  
  Skriv til os på mail kontakt@bccteknik.dk
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4. Anbefalinger og fremgangsmåde

 1. Tør stolen af med sprit, anden desinfektionsmiddel eller evt. en mild 
   sæbevandsblanding (Brug kun bomuldsklude eller wipes) mellem 
  hver patient.

 2. Når dagens arbejde er slut, tørres stolen over med en klud vredet op i  
  mildt sæbevand. Tør gerne efter med vand.

 3. Efter en uges arbejde, anbefaler vi at du benytter TofiClean til at rense  
  godt op i skindet. Husk at tørre efter med klud fugtet med vand.

 Fremgangsmåde for TofiClean:
 
 1. Spray på
 2. Lad virke i 2-3 min.
 3. Arbejd i cirkelbevægelser med den medfølgende svamp
 4. Tør efter med en klud
 5. Gentag om nødvendigt
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https://tofistol.dk/videoguide/#toficlean


