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Ekamove Quick GUIDE. Bilag C  
Vigtigt. 
Følgende forholdsregler skal tages før anvendelse af ekamove.:      
 

1. Ekamove systemet må kun anvendes på senge med forhøjede sengeheste. Senge skal opfylde de 
mål/sikkerhedskrav der er oplyst i lov (norm) DIN EN 1970:200 og DIN EN 60601-2-38 MPG 

2. Det anbefales at anvende de innovative EKAMED/Surcon sengehest beskyttere. 
3. Læs altid instruktions manualen til ekamove før anvendelse. Følgende information er kun en kort anvisning til 

brug i det daglige arbejde. 
4. Første gang ekamove anvendes skal systemet kalibreres, men kun hvis ekamove anvendes med 

vinkelsensorer.  Se manual. 
5. Elevation af plejesengens hovedsektion må ikke overstige 20-25º  når ekamove kører sin automatiske 

vendingsprocedurer, da det kan medføre, at brugeren kan få overbalance og derved falder fremad/ud af sengen. 
Man bør, før anvendelse, vurdere om der kan opstå faresituationer for brugeren ved elevation af hoved-
sektionen, da det kan varierer meget efter af kropsbygning, sygdomsbillede samt brugerens egen mobilitet. I 
forbindelse med den daglige personpleje, forplejning og anden sygdomsbehandling skal ekamove stoppes og 
cellerne udluftes (til rygleje), eller anvend ekamove´s plejefunktion. 
Hæv sengens hovedsektion 5 -10º hvis hovedet hælder bagover / nedad ved rygleje, 
eller anvend en god hovedpude til at understøtte hoved.!  

6.  Når ekamove anvendes til tryksårs forebyggelse/behandling skal  vendingsvinklen 
        altid være over 20° samt tidsintervaller imellem 30 og 60 min.. 
7. Find behovet for lejringspuder eller andre tiltag der er nødvendigt brugerens sikkerhed 

samt  velbefindende. Anvend f.eks. en pude til aflastning af hæl ved hælsår. 
8. Såfremt manuelt vendelagen, f.eks. Master turner anvendes i forbindelse 
       med personlig pleje, skal der anvendes kilepuder til støtte af hoften. Dermed reduceres 
       muligheden for at hoften glider fra side til side under den automatiske vending. Der skal anvendes 2 stk. En  
       pude på hver sin side af hoften.  
9. Ben-sektion: Husk lejringspude imellem ben ved fodende. 
10. Husk at vælge en madras der passer til brugerens personvægt. 
11. Lav altid en lejringsanalyse samt vurdering af borgerens helbred inden installation af ekamove.  

 

Installation af ekamove på sengen. 
 

 

 

 

 

Installation af ekamove. 

Gør følgende før installation af ekamove. Brugeren skal ligge i sengen. Placer et rødt mærke på 
sengekanten der viser brugerens overkant af skulder. Se tegning. Tag brugeren ud af sengen. Fjern 
den gamle madras.  

Placer overkant af luftcellemadrassen til ekamove ca.5 cm over skulder (Klistermærke). Centrer 
luftcellemadrassen i længderetningen og bind de 4 stropper på madrassen fast til sengebunden med 
et dobbelthalvstik. Se fotos.  Lig derefter den medfølgende madras på sengen. 
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Bemærk: Sensorerne skal altid vende op ad.  Placering af luftcellemadrassen i sengen er kun vejledende. 
                 Ved sengebredder mindre end 80cm og større end 110 cm skal der bestilles en speciel udgave af 
                 luftcellemadrassen der er tilpasset til de aktuelle mål.  
 

Tilbehør: Der kan tilkøbes en Ben-sektion. Anvendes efter behov, men især ved forebyggelse af tryksår samt 
behandling, og ved høje og kraftige personer. Behovet afdækkes ved en konkret vurdering af brugeren.  
 
Monter derefter sensor ledning samt slanger til ekamoves computer enhed. Tænd for ekamove. 
Vedr. indstilling/programmering af ekamove, se manual. 
 
Skummadrassen. (Se også skema) 
Anvend kun en god skummadras. Vælg en madras der er passer til brugerens personvægt/størrelse.   
Den skummadras der medfølger som standard (ekaflex-s) opfylder EPUAP Kategori III. Den kan anvendes til en 
personvægt fra 40/50kg til 120/150kg afhængig af kropsprofil. Ved tryksår i stadie 3 (4) anbefaler vi vores 
ekaterapi madras. 
Vigtigt: Madrassen skal mindst være 1-2cm mindre i bredden end afstanden imellem de madrasstyr der sidder på 
sengebunden. På nogle senge kan madrasstyr afmonteres eller justeres i bredden. Ved anvendelse af 

madrassen Ekaterapi samt ”Hårde” madrasser skal vendingsvinkel altid være mindre end 25°. 
 

Lejring analyse. 
Målgruppe.  Ekamove kan som udgangspunkt anvendes til alle brugere der ikke kan vende sig selv i sengen. 
 Brugeren skal kunne tåle at ligge på ryggen i perioden hvor ekamove anvendes..  
 

Borgeren sygdomsbillede: 
Inden installation af ekamove skal fagligt personel (Læge, Sygeplejerske, fysioterapeut) altid vurdere om der kan 
opstå komplikationer ved anvendelse af ekamove. Lav altid en lejringsanalyse af brugeren, når brugeren ligger på 
ryggen i sengen. Find behovet for lejringspuder eller andre tiltag der er nødvendigt for brugerens sikkerhed samt 
velbefindende.  
 

Bemærk: Såfremt manuelt vendelagen, f.eks. Master turner, anvendes i forbindelse med personlig pleje, skal 
                 der anvendes kilepuder til støtte af hoften. Dermed reduceres muligheden for at hoften glider fra side til 
                 side under den automatiske vending. Der skal anvendes en pude på hver sin side af hoften. 
                 Ved anvendelse af Ben-sektion: Placer altid en lille pude i mellem benene i fodenden så 
                 ben/fødderne ikke kommer til at gnide mod hinanden under vending.   
 

Valg af lejringsparameter. 
Følgende skema er kun vejledede indstillinger. Følg dagligt brugeren og indstil ekamove efter behov. 

Ved ”nervøse” personer samt smertepatienter startes der altid med en vinkel på 10-15° og et tidsinterval på min. 

60 min. Tilpas derefter tids-/vinkel parameter over en tidsperiode 2- 8 dage, indtil det bedste parameter ”set-up” er 
fundet. Brugeren skal altid overvåges af personalet for at forebygge evt. komplikationer. Ved problemer, kontakt 
fagligt personel eller leverandøren.  
 
 

Person 
vægt. 

Anbefalet 
madrastype 

Problem zone Program Tid(min) 
(*) 

Vinkel 

 
 
10 - 40 
Kg 

 
 
ekasoft eller 
lignende 

Haleben  LR 30 ~ 60 20° ~ 30° 

Trochanter venstre eller venstre krop 
zone 

RN 30 ~ 60 20° ~ 30° 

Trochanter højre eller højre krop zone LN 30 ~ 60 20° ~ 30° 

Kun Prophylaxes, ingen specifikke 
problemer 

LNR 40 ~ 120 20°  

 
 
40-
120Kg 

 
 
ekaflex-s eller 
lignende 

Haleben LR 30 ~ 60 20° ~ 30° 

Trochanter venstre eller venstre krop 
zone 

RN 30 ~ 60 20° ~ 30° 

Trochanter højre eller højre krop zone LN 30 ~ 60 20° ~ 30° 

Kun Prophylaxes, ingen specifikke 
problemer 

LNR 40 ~ 120 20°  

 
 
40/50 -
300Kg. 

 
 
ekaTerapi eller 
lignende 

Haleben LR 30 ~ 60 20° ~ 25° 

Trochanter venstre eller venstre krop 
zone 

RN 30 ~ 60 20° ~ 25° 

Trochanter højre eller højre krop zone LN 30 ~ 60 20° ~ 25° 

Kun Prophylaxes, ingen specifikke 
problemer 

LNR 40 ~ 120 20°  

 
(*) Anvend aldrig lejringstider under 30min.  

Ved yderlig information se vedlagte manual. 


