ekaTherapie

CE
Producent:
ekamed®, Tyskland.

Fleksible zoneopdelt plotmadrasser fra Ekamed med udskiftelige skumelementer i
forskellige hårdheder til sikring af optimal lejring.
HMI: 83764-83cm. 72041-90cm. 72040-100cm. 86775-110cm. 81268-120cm.

Målgruppe:
eKaTherapie madrasser anvendes i dag med succes til personer fra 40 kg og op til 350 kg med
tryksårsudfordringer eller i målgruppen for at få det. De store muligheder for at differentierer
hårdhedsgraden eller helt fjerne enkelte skumelementer gør, at madrasserne nemt tilpasses brugerens
personvægt og sygdomsbillede. Denne fleksibilitet sikres en hurtigere healing eller helt, at
tryksårsproblematikker undgås. Madrasserne leveres i højkvalitets skum, der kan klare de ekstra punktvise
belastninger ved elevation af hovedgærde. Det antiallergiske inkontinensbetræk gør ligeledes, at madrassen
er yderst velegnet til genanvendelse indenfor plejesektoren.

Betydning for brugeren:
Med ekTherapi madrasser får brugeren en optimal liggekomfort. Elementopbygningen af madrassen kan
løbende let tilpasses brugerens generelle sygdomsbillede og tilpasser derfor optimalt til den enkelte.
Hygiejnen er i højsæde, da betrækket er vaskbart ved 95 ° og kan rengøres med desinfektionsservietter.
Alle lynlåse har overlap på 3 sider, der reducerer indtrængningen af støvmider i madrasserne.
ekaTherapi madrasser er desuden særdeles velegnet i kombination med vores fuldautomatiske tiltesystem
EKAMOVE, såfremt brugeren hovedsageligt er sengeliggende.

Genanvendelse og ressourcebesparende:
EkTherapi madrasserne i højkvalitets skum lever til fulde op til trenden om genanvendelse og
ressourcebesparelse. Hygiejnen er stadig i højsæde ved genanvendelse med det strækbare brandhæmmende
inkontinensbetræk, der kan vaskes ved 95° eller rengøring med desinfektions servietter eller lignende.
Betrækket er naturligvis MRSA resistent, har Økotex godkendelse og åndbart.
De udskiftelige skumelementer i forskellige hårdheder giver en høj fleksibilitet og mulighed for at tilpasse
madrasserne til de ønskede formål samt mulighed for at udskifte dele af madrassen, såfremt det skulle være
nødvendigt.
Der er påmonteret 2 håndtag på madrassen sider, således at den er nem at håndterer både på lageret og i
plejen. Madrasserne leveres en længde på 200 cm, er 16 cm høje og fås i forskellig bredte.

Rygning og åben ild forbudt.
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ekaTherapi madras:

Dimension:
Længde 200cm. Højde 16cm.
Bredde / Kg: 83cm / 11kg - 90cm / 12kg – 100cm / 13kg – 110cm / 14kg 120cm / 15kg.
Selve skumplottene kan udskiftes /byttes, alt afhængig af behovet for speciel trykaflastning af borger.
Montering af betræk:
Sørg for at selve skummadrassen vender rigtigt i forhold til betrækket. Den bløde sektion
er normalt i benenden.
De 2 bærehåndtag på madrassen må kun anvendes i forbindelse med transport af madrassen, uden liggende
personer. Bærehåndtagende må ikke anvendes forflytninger.
Betræk:
Betrækket er mærket med symbol (Fødder), der viser hvordan madrassen skal vendes.
Brandhæmmende strækbart inkontinens betræk der kan rengøres og desinfektioneres med gængse
rengøringsmidler – eller i en arbejdsgang med Surcons engang rengørings og desin-fektions servietter, både
med og uden Chlor.
Der må ikke anvendes midler indeholdende tensider, jod og alkohol.
PU betrækket kan vaskes ved 95° C og tumbles ved lave grader.
Der skal anvendes forhøjede sengeheste efter gældende norm (EN 1970).
Advarsel ! Rygning og åben ild forbudt.
Skulle der være spørgsmål kontakt Surcon – tlf. 8655 7045
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