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Mosható betét kezelési útmutató

 

Első használat előtt javasolt a termék mosása. 

A használt betétet először mindig hideg vízben öblítsük, mert ha a vérfoltot meleg vagy forró víz 
éri, maradandó foltot hagyhat a szöveten!

A tisztasági betétek tisztítása ugyanúgy működik mint a fehérneműé. Szennyes tartóba, majd 
mosógépbe kerül, és kész.

Az egészségügyi betéteket amint hazaérsz, vagy használat után rögtön folyó hideg víz alatt 
alaposan ki kell nyomkodni, amíg a víz tiszta nem lesz. Kis Marhaepe szappannal, vagy 
mosószappannal lehet megdörzsölni a foltot, ha szükséges (ha nagyon világos mintájú betétet 
választottunk, érdemes kezelni a foltot). Kezeljük a fenti tisztítószerek egyikével a foltot, dörzsöljük
be és hagyjuk rajta hatni 15 percig. Aztán öblítsük ki hideg, vagy kéz-meleg vízben. Ezt a 
folyamatot ismételhetjük.

Nátrium perkarbonátba (folttisztító só) lehet áztatni 1-2 órára, én ezt szoktam tenni, maradéktalanul 
kiszedett minden foltot! (Áztatás közben lehet 1x-2x dörzsölni a foltosabb résznél.) Sőt! A 
folttisztító só ugyanúgy fertőtlenít, mint a hipó, de környezetbarát módon!

Alapos kicsavarás után mehet egy kis vödör hideg áztatóvízbe, ahol vár a mosásig. (Szóval tegyük 
félre a betétet mosásig, pl. egy külön erre kialakított szennyesbe, esetleg betét tartó neszesszerbe. 
Fontos, hogy a nedves betéteket sose tároljuk a levegőtől elzárva.) Az áztatóvízbe tehetsz ecetet, 
reszelt mosószappant vagy mosószódát.

Áztatás után már mehet a betét a normál mosnivalókkal együtt a gépbe. Én általában megvárom a 
ciklus végét és az összeset egyszerre külön mosással mosom ki. Mosni 30-40 fokon ajánlott 
rendszeresen őket. (Alkalmanként 60 fokon is megengedett!) Én ecetes vízzel öblítem, így egyúttal 
fertőtlenítem is. A vízzáró TPU réteg miatt vasalni, magas hő hatásnak kitenni nem szabad! Ha
mosás után foltosnak találod, terítsd ki a napra! A napsugarak igazán remek folttisztítók.

Ha bambuszfrottíros betéteket mosol, mindenképpen természetes alapanyagú mosószert használj! 
Több márka gyárt már ilyet, de a házi készítésű a legolcsóbb és szerintem a legjobb megoldás. Nem
tömíti el az anyagok pólusait, nem teszi tönkre a nedvszívó rétegeket és mindemellett 
pénztárcabarát megoldás. A bambuszfrottír 4-5 mosás után éri el maximális nedvszívóképességét.
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