Technische specificaties

Handleiding

Epi-Wet – Alarm bij vochtverlies:
Afmetingen:
(L x H x B) 12,5 x 3,8 x 13,8 cm
Stroomvoorziening:
10 – 20VDC 50mA max.
Netadapter:
Type 8311
Uitgang:
Potentiaalvrij relaiscontact max. 24V 1A in het contact

EPI-WET

Sensorlaken:
Afmetingen:
140 x 70 cm
Gevoeligheidsopp.:
Ong. 65 x 65 cm.
Levensduur:Aanbevolen: Twee lakens voor een behandelingsperiode.
Accessoires:
Draadloze alarm
Pieper
Dialer - telefoonoproep

Alarm bij vochtverlies
(bij urineverlies, braken, bloedtransfusie, nierdialyse, etc.)
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Oproepapparaat met pieper
Dit apparaat wordt gebruikt in situaties
waarbij de afstand tussen Epi-Wet en de
persoon die opgeroepen dient te worden
groter is dan 500 meter.
De pieper geeft een alarm af in de vorm van geluid of trillingen.
De pieper is geschikt voor gebruik in een woongroep,
instelling of ziekenhuis met nachtploegen,
alsmede in een woning, indien de ouders zich
op meer dan ong. 25 meter van
de epilepsiepatiënt bevinden.

Oproepapparaat via dialer
Dit apparaat wordt gebruikt om de persoon of personen
die opgeroepen dienen te worden volledige vrijheid te geven.
kan een bericht van 12 seconden ingesproken worden.
Dit bericht wordt naar 2 vooraf gekozen
telefoonnummers doorgestuurd.
Het oproepapparaat belt één voor één naar de beide
telefoonnummers, totdat een persoon het alarm afzet door
op z’n #-toets te drukken.
Indien het alarm niet wordt uitgezet, zal het
oproepapparaat 10 keer naar beide nummers bellen
(conform de wet op de automatische oproepen).
Indien het gebelde nummer in gesprek is, wordt er
automatisch naar het volgende nummer gebeld, en later
wordt het nogmaals geprobeerd.

Neem contact op met Danish Care Technology A/S of kijk voor meer informatie op
www.danishcare.dk
www.danishcare.dk
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Inhoud:

Accessoires
Op de Epi-Care en Epi-Wet dient oproepapparatuur aangesloten te worden.
Afhankelijk van de gewenste zendafstand en de gebruikssituatie zijn er
de volgende opties.

Draadloze alarmklok
De draadloze klok bestaat uit een zender, die wordt aangesloten op
Epi-Wet en een ontvanger (klok) die in het stopcontact wordt
geplaatst op de locatie waar men de oproep wenst te ontvangen.
Bij een alarm ont- vangt de klok het signaal van de zender en belt,
totdat het alarm op Epi-Wet wordt uitgezet.
Het bereik van de Epi-Wet tot de klok is ong. 25 meter. Indien u een groter bereik
wenst, kunnen wij u aanbevelen een oplossing te vinden met een pieper of telefoon.

1. Epi-Wet vochtalarm
2. Voedingsadapter
3. Handleiding
4. Sensorlaken
(niet meegeleverd)
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Voorbereidingen voor gebruik

Bediening van het Epi-Wet alarm

Epi-Wet kan vocht registreren dat veroorzaakt wordt door het urineren bij een epileptische
aanval. Het apparaat kan onder gunstige omstandigheden ook vochtverlies registreren dat
is ontstaan door overgeven tijdens een epileptische aanval of tijdens een bloedtransfusie,
nierdialyse, etcetera. Bij de registratie van vochtverlies wordt een alarm geactiveerd,
dat het apparaat - bij het gebruik van een oproepapparaat - door kan sturen naar
een partner/familielid of verpleegkundig personeel.

Sluit het alarm aan op het sensorlaken door de twee slotjes op de drukknoopjes
te drukken en het snoer aan te sluiten op het Epi-Wet apparaat.
Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan en zet het apparaat aan door de knop
enkele seconden ingedrukt te houden.
Zorg er hierbij voor dat het groene lampje van het apparaat aan staat.
Dit is het teken dat de Epi-Wet klaar is voor gebruik.
Als u een rood lampje ziet branden, staat het in de alarmmodus.

Het sensorlaken wordt met de drukknoopjes naar boven
toe op het gewone laken aangebracht op de plaats
waar vochtverlies wordt verwacht.
Steek de eindstukken onder het matras
zodat het sensorlaken vastligt.
Sluit het snoer aan door de slotjes
over de drukknoopjes heen te drukken.

Voor gebruik
Het is van belang dat de epilepsiepatiënt en de partner/familielid of verpleegkundig
personeel vertrouwd raken met het alarm. Test het alarm en het oproepapparaat door de
twee drukknoopjes van het snoer bij elkaar te houden, waarna er een alarm afgaat.
Het geluidssignaal van de Epi-Wet kan ingesteld worden door middel van de volumeknop
en kan, indien u dat wenst, eventueel zo ingesteld worden dat er geen geluid afgaat bij
een alarm.

Instelling van vochtgevoeligheid
Epi-Wet kan ingesteld worden om
te reageren op een lage of
hoge vochtgevoeligheid.
Het alarm reageert bij
het kiezen van een lage
vochtgevoeligheid pas bij
een grote hoeveelheid vocht.
Een lage vochtgevoeligheid moet
worden gekozen als de gebruiker
veel zweet tijdens de slaap.
Het gevoeligheidsniveau kan worden
ingesteld door de
-knop
of de
-knop ingedrukt te houden
terwijl u kort op
drukt.

Alarm afzetten:
Druk tegelijkertjid op

en

Wasvoorschrift voor het sensorlaken:
Flanel laken: Handwas met handwasmiddel of in de wasmachine zonder
wasmiddel op 40°C, mag gestreken worden, niet in de droger of
centrifuge.
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