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                           ekaTherapie                      

Innovativ zoneopdelt plotmadras for optimal lejring.   
 HMI: 83764-83cm.  72041-90cm.  72040-100cm.  86775-110cm. 81268-120cm. 

 

x Madrassens element opbygningen giver mulighed for helt eller delvis aflastning af 
udsatte områder på kroppen. 

x Madrassen fås i 2 udgaver. Type I: Til en personvægt fra ca. 40/50 til ca. 150kg.     
Type II: fra ca. 150 til 350kg.   

x Velegnet til personer der sidder meget op eller som skal sidde med hævet gærde.        
x Valgfri mulighed for at differentiere hårdhedsgraden på selve kropsfladen.  
x Skummets hårdhedsgrad vælges bl.a. ud fra dekubitus kategori, personvægt m.v.   
x Optimal liggekomfort.  
x PU betræk vaskbart ved 95 ° Rengøring med desinfektions servietter eller lignende 

grænse rengørings- og desinfektionsmidler uden tensider- og alkohol. 
x Helmadras højde 16cm. Lynlås med overlap på 3 sider. 
x MRSA resistent Økotex 100 åndbart PU/Polyurethan inkontinensbetræk. 
x Betrækket er antiallergisk. Overlap på lynlås reducerer indtrængning  

af støv mider. 
x CE mærket. 

 

Skumkerne. 
 

Selve madrassystemet består af flere typer af skum lag.  Den underste del af madrassen består 
i en højkvalitets stabilt ud skummet skumtype med randzone forstærkning. De indvendige skum-
elementer består af koldskum. Valget af skumelementerne er afhængige af legemsvægt, statur    
og graden af tryksår.  
Med disse elementer kan madrassen opbygges i zoner afhængig af hvilken hårdhedsgrad der 
ønskes under de enkelte legemsdele. Elementerne i zonerne er lette at udskifte. Det forøgede 
tryk der evt. kan opstå ved de frie kanter på madrassens elementer, såfremt nogle plots helt 
fjernes, vil dog blive reduceret eller helt elimineret, da der øverst på madrassen yderligere er 
indbygget 4cm. visko elastisk skum. 
Betræk. 

Betrækket er et MRSA resistent PU inkontinensbetræk, overfladen er fremstillet i et åndbart bi 
-elastisk PU materiale og i bunden mod sengefladen i nylon. Den tresidede lynlås er med over-
lap, så man undgår, at væsker trænger ind i selve madrassen. For at forbedre håndtering af ma-
drassen er påmonteret 2 håndtag på madrassen sider. Betrækket kan rengøres og desinfektio-
neres med gængse rengøringsmidler – eller Surcons desinfektions servietter uden tensider- og 
alkohol. PU betrækket kan vaskes ved 95° C og tumbles ved lave grader. 
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BRUGSANVISNING. 
 
 
MADRASSEN: 
 
NB. Se symboler på etiketten i hjørnet af betrækket. Her findes artikel nr. på produktet samt 
dimension og vaskesymboler. 
 
ekaTherapi er et helmadras plot system, som lægges direkte på sengebunden. 
 
Madrasdimension: 
 
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. 

 
Skift af betræk: 
Sørg for at selve skummadrassen vender rigtigt i forhold til betrækket. 
 
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 Surcons engangs desinfektions servietter. 
 
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).  

 
Skulle der være spørgsmål kontakt Surcon – tlf. 8655 7045  
  

 
 


