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Ekamove® 
Fuldautomatisk tilte- og antidecubitus system fra Ekamed med 

variabel vendings vinkel fra 0 - 30° og justerbar cyklustid med 

indbygget sensor overvågning.  

 
HMI NR.: 55573 

 

Målgruppe: 

 

• Alle borger med tryksårsudfordringer eller i målgruppen for at få det (mellem 15 to 300 kg) 

• Immobile person/patient.  

• Anvendes i dag med succes til personer med lammelser, Parkinson, nedsat styrke, demens, lav 

BMI - indeks, smerte- samt komapatienter 

• Indsættelse muligt til kategori I-III efter EPUAP/NPUAP-retningslinjer 

• Indsættelse muligt til kategori IV efter EPUAP/NPUAP. retningslinjer i samråd med læge 

 

Betydning for brugeren: 
 

Bidrager til at sikre og forbedre borgere livskvalitet. De beskriver selv tiltningerne, som blide og 

skånsomme, og at de får en følelse af frihed/egenrådighed. 

 

• Systemet sikrer borgeren uforstyrret søvn og hvile. 

• Det kan indstilles fuldstændigt efter borgerens behov 

• Vending/tiltning sker skånsomt - selv med borgere op til 300 kg.  

• Øget helingsproces eller ingen tryksårsproblematikker, da selve trykfordelingen på kroppen 

optimeres gennem reproducerbare vendinger/tiltninger.  

• Fremmer kroppens mikroklimaet og forbedrer blodcirkulationen hos brugeren. 

 

Betydning for plejere: 
 

Bidrager til forbedret arbejdsmiljø, større arbejdsglæde og færre sygedage.  

• Anlægget kan bidrage til en mindre stresset arbejdsdag, da tids- og koordineringstunge 

arbejdsopgaver overtages af system.  

• Anlægget gennemfører automatisk nøgleopgaver med vending/tiltning i situationer med 

spidsbelastning og personalemangel.  

• Personalet undgår en stor del af de uhensigtsmæssige og til tider tunge løft. 

• Frigiver tid til den personlige kontakt og pleje.  

• Fagligstolthed, da brugerne behandles optimalt og der er mulighed for at føre statistik.  

 

Systemet har været på markedet siden 2010 og er løbende bliver optimeret til i dag at være endnu mere 

driftssikker, holdbar og enkel i brug. Når lejringens cyklus, tid m.v., passende til personens 

sygdomsbillede og statur er valgt, sikrer systemet en høj reproducerbarhed på vendinger af brugeren. I 

har mulighed for senere at lave en analyse af helingsprocessen, og får derved mulighed for at optimere 

behandlingen. Borgerne, personale og pårørende beskriver anvendelse af system, som en medvirkende 

faktor til øget livskvalitet og til stor glæde for alle.  

 

Kontakt os gerne hos Surcon for en demonstration.  

CE 
Producent: 

ekamed®, Tyskland. 

 


