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ANVENDELSESFORMÅL

INDHOLDSFORTEGNELSE

MOTI-målesættet er beregnet til at blive brugt af sundhedspersonale til måling 
af Joint Range of Motion (ROM) og Joint Repositioning (JRP) af nakke, skulder, al-
bue, underarm, håndled, hofte, knæ og ankel som anvist i denne vejledning. MO-
TI-måleenheden er beregnet til at blive monteret med MOTI-remmen eller -klister-
mærke som anvist i denne vejledning.
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Enhed

Bekræft at de følgende dele er inkluderet i kassen:

Oplad din MOTI-enhed ved at forbinde din 
trådløse oplader til en strømforsyning med 
USB-kablet og placér MOTI på opladeren. 
Oplad MOTI før brug.

MOTI går i dvale, når den ikke er forbun-
det efter 1 minut. Ryst din MOTI-enhed 
eller placér den på den trådløse oplader for 
at vække den fra dvale.

Download MOTI-appen på din smartphone eller tablet for at styre din MOTI-enhed.

Bemærk: Hvis en del er beskadiget, tag den ikke i brug og kontakt os på moti@moti.dk.

Trådløs oplader + kabelRem + holder Engangsklistermærker 
100 stk.

SÅDAN STYRES DIN ENHED

HVAD BETYDER LYSINDIKATOREN

SÅDAN OPLADES OG VÆKKES DIN ENHED

INDHOLDET AF SÆTTETS KASSE

LYSINDIKATOR ENHEDENDS TILSTAND

Lyser blå Forbundet og klar til brug

Blinker blå hurtigt 3 gange Tændt efter vækning

Blinker orange Lavt batteriniveau

Blinker hvid Oplader

Blinker blå Fuldt opladt

Blinker hvid hurtigt 3 gange Går i dvale

Lyser orange Opvågning fejlede

(MOTI)(MOTI Move)

https://apps.apple.com/us/app/moti-move/id1540577908
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.moti.app
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SÅDAN SAMLES REMMEN

SÅDAN ANVENDES REMMEN

Påsætning

Aftagning
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Bøj holderen en 
smule.

Placér remmen 
så holderen er 
placeret i det blå 
område som an-
vist i appen.

Fjern MOTI fra 
holderen før 
spændet låses op.

Placér remmen i 
den ene rille.

Lås remmen 
rundt om en 
kropsdel ved at 
sætte spændet i 
spændeåbningen.

Tryk på knappen 
på spændet for 
at låse den op og 
fjern remmen.

Stop den anden 
side ind i den an-
den rille.

Stram remmen 
ved at trække i 
den løse ende, så 
den ikke flytter sig 
under måling.

Indsæt MOTI 
med synligt logo i 
holderen, når rem-
men er sikker.
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SÅDAN RENGØRES DIT SÆT

SÅDAN ANVENDES ENGANGSKLISTERMÆRKET

Påsætning

Aftagning

1

1

2

2

3 4Fjern den firkant-
ede film ved at 
trække i både den 
hvide og sorte 
snip.

Træk langsomt 
MOTI af huden.

Placér klistermær-
ket på bagsiden af 
MOTI.

Fjern klistermær-
ket og smid det I 
skraldespanden.

Fjern den anden 
film fra klister-
mærket ved at 
trække i den hvide 
snip.

Placér MOTI i 
det blå område på 
huden som anvist i 
appen.

Rengør MOTI måleenheden og remmen 
med en klud og desinficeringsvæske.

MOTI engangsklistermærker skal smides 
ud efter brug.
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I din klients over-
sigt, klik +.
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8Vælg den bev-
ægelse, du vil 
måle.

Din klient udfører 
bevægelsen.

Klik/hold Connect 
to a MOTI.

Klik ROM for ny 
ROM-måling.

Vælg side, og om 
bevægelsen er 
aktiv eller passiv.

Klik ▶ for at 
stoppe målingen.

Klik på en MOTI 
for at forbinde til 
den.

Ryst din MOTI 
-enhed.

Klik på led-menu-
en for at skifte 
led.

Placér MOTI i det 
blå område med 
rem eller klister-
mærke.

Klik ▶ for at måle 
igen og lave et 
gennemsnit og/
eller

klik ✓ når du er 
færdig. Resultatet 
er tilføjet til over-
sigten.

Vælg det led, du 
vil måle.

Når din klient er i 
neutral position, 
klik start.

Du er nu forbun-
det.

SÅDAN FORBINDES DU MED DIN ENHED

SÅDAN UDFØRER DU EN ROM-MÅLING
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I din klients over-
sigt, klik +.

1

5

11 12

2

6

13

3

7

4

8

9 10

Vælg den bev-
ægelse, du vil 
måle.

Din klient bev-
æger sig til neu-
tral position.

Din klient prøver 
så at ramme mål-
positionen.

Klik JRP for ny 
JRP-måling.

Vælg side.

Klik ▶ for at 
stoppe målingen, 
når klienten siger, 
at de er i målposi-
tion.

3. Klik på 
led-menuen for at 
vælge led.

Placér MOTI i det 
blå område med 
rem eller klister-
mærke.

Vælg det led, du 
vil måle.

Din klient lukker 
sine øjne.

Flyt din klients led 
i målposition.

Klik start imens 
klienten er I mål-
position.

14 Klik ▶ når du er 
færdig. Resultatet 
er tilføjet til over-
sigten.

15 klik ✓ når du er 
færdig. Resultatet 
er tilføjet til over-
sigten.

SÅDAN UDFØRER DU EN JRP-MÅLING
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