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PODSTAWOWE 
ZASADY I ZALECENIA 
dotyczące pielęgnacji materacy Quanomed



PIELĘGNACJA I KONSERWACJA MAETERACY WYKONANYCH  
Z NATURALNEGO LATEKSU.

Dziękujemy za wybranie produktu Quanomed. Poniższe wskazówki sprawią, że będzie on 
służyć Ci przez wiele lat, zapewniając komfortowy i zdrowy sen.

1  Użyj odpowiedniej podstawy do łóżka, takiej jak drewniana podstawa kratowa, 
najlepiej z wąskimi lamelami / listwami.

2   Dzięki elastyczności naturalnego lateksu materace Quanomed również nadają się do 
przegubowej podstawy łóżka.

3   Nie wystawiaj poduszek i materacy z naturalnego lateksu na bezpośrednie działanie 
światła słonecznego lub urządzenia grzewcze, chroń przed kontaktem z gorącymi 
i nagrzanymi powierzchniami. Nie wystawiaj również produktów lateksowych na 
działanie temperatur ujemnych.

4  Nie zaleca się podłoży / podstaw łóżka płaskich lub słabo wentylowanych.

5  Okresowo (najlepiej raz w miesiącu) obróć materac, dla przewietrzenia.

6   Pielęgnacja i czyszczenie: naturalny lateks wysycha długo, więc czyszczenie na mokro 
nie jest zalecane. W sytuacji nieumyślnego rozlania cieczy (płynu), większa jej część 
zostanie wchłonięta przez osłonę materiałową (tekstylną), którą można czyścić. W 
każdym razie, woda lub tym podobne płyny nie uszkodzą lateksu, jednak będzie 
potrzebny czas na wyschnięcie.



PIELĘGNACJA I KONSERWACJA TEKSTYLIÓW MEDYCZNYCH.

1  Podczas czyszczenia pokrowców tekstylnych materacy i poduszek Quanomed 
oraz nakładek na materace Extraquano, powinno się ściśle przestrzegać instrukcji 
czyszczenia zawartej na etykietach!

2   W przypadku poszewek na poduszki Doppio i Ergoquano a także materacy SupQuano, 
ZeniQuano, TopQuano, BabyQuano oraz tekstyliów medycznych (nakładek) 
ExtraQuano należy poddawać je wyłącznie chemicznemu czyszczeniu!

3   Pokrowiec materaca MaxQuano można prać w pralce, w trybie delikatnym, bez 
wirowania w temperaturach do 30 °C. Po wyschnięciu produktu, nie jest zalecane 
prasowanie.

4   Używanie dodatkowych poszewek na poduszki i wodoodpornych poszewek 
tekstylnych (materiałowych) oraz nakładek na materace, podobnie jak zwykła pościel, 
nie wpływa na funkcje terapeutyczne QuanoMed.


