BRUKSANVISNING
BIPPERN är ett effektivt hjälpmedel till barn
med primär nattlig enures.

- et bärbart
enureslarm...

En BIPPER består av:
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BIPPER
kardborreband
plastklämmor
gröna clips
bruksanvisning
schema

Det är viktigt att barnet lär sig larmets
funktioner, och vet hur BIPPERN sätts på
och stängs av (se sid 4)
Let barnet prova att byta mellan batteritest
(inställning 5) och av (inställning 0).
Kan barnet hantera detta, är det en god idé
att själv sätta på BIPPERN och
att fora schema.
Kom i håg att förvara larmet avstiingt rent
och torrt när det inte används,
för att spara batteri.
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Placering

väcker

Kardborrebandet sys eller ﬁstes
på pyjamaströjan med hakarna.

Sitt på BIPPERN (1- 4), sätt fast BIPPERN på
pyjamasen enl. anvisning, därefter är barnet
förberett att gå och ligga sig.

BIPPERN tas då snabbt av och på.

Nar BIPPERN väcker barnet stängs larmet av
genom att wrida knappen till 0 = av. Därefter
går barnet till toaletten och kissar färdigt.

Plastklämma

För att få bdsta resultat, är det viktigt, att barnet
kommer upp, snabbast möjligt när BIPPERN larmar

Dra ledningen på insidan av
pyjamaströjan och på utsidan av
pyjamasbyxan.

Därefter sköljs elektroden (svarta knappen) av i varmt
vatten, torkas torr och fästes i ett par torra pyjamasbyxor.
Tag loss elektroden genom att dra i tyget
från båda sidor.

Den svarta elektroden fästes på byxan
framtill genom att man trycker ett
grönt clips på insidan av byxan
(jfr. strumpeband)
Elektrod

Clips
Undvik att dra i
elektrod eller ledningen!

Clipsen SKALL sitta invändigt i byxan!
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Det utgår ingen garanti
på bruten elektrod eller ledning!
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Av
Mest känslig
Mindre känslig
Känslig
Mindst känslig
Batteritest

{

Låd barnet sova i en oöm pyjamaströja Plastklämmen kan göra små hål i tyget!

1- 4 er tændt.
Følsomheden vælges
for at undgå vækning
på grund af sved.

De första nätterna kan det vara bra att sova
i samma rum som barnet för att hjälpa till att väcka
och komma upp.
barnet bör bara väckas när larmet ringer.
Målet med BIPPERN är att barnet är tort
natten igenom - varje natt.
Det är ingen hjälp för barnet att sätta mål med
belöningar. "Bara" 6 torra nätter, blir snabbt till en
jobbig upplevelse ifall beløningen är satt till 7:e
natten. Då skall "man ju børja om från børjan" igen!
När behandlingen är avslutad förtjänar barnet
naturligtvis en belöning.

Indställninger

Batteribyte

Hindra inte barnet att dricka på kvällen,
tvärtom är det bra att dricka de sista timmarna
före sängdags.
BIPPERN skal användas varje natt under
behandlingsperioden.

Skruw
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Schema

Andre produkter

bifogat schema som fylls i löpande, kan vara till
hjälp för Er doktor/sköterska vis rådgivning
samt avslutning af behandling.

Danish Care Technology ApS utvecklar även
andra produkter for behandling av sängvätning.
Bl.a Väkkeren med möjlighet att koppla till
olika larmanordninger.

Avslutning
Har barnet behandlats med BIPPERN 1 månad utan
torra nätter bör behandlingen avbrytas.
Kontakta Er läkere/sköterska för fortsatt rådgivning.
Det tar olika tid att få blåskontroll på natten.
Alla barn blir torra så småningom.
Behandling med enureslarm hjälper till på traven.
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10 - 15% av alle 6 åringer har
enuresis nocturna
(ofrivillig nattlig vattenavgång)

Återförsäljare:

Smidi AB
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