Ett tryggt och säkert hjälpmedel
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● Registrerar rörelser under sömn och programmeras individuellt.
● Nyutvecklad och mycket följsam sensor.
Passar även utmärkt till små barn.
● Maximal säkerhet. Epi-Care® utför löpande självtest och sänder signal vid fel.
● Medicinskt godkänd nätadapter, inga batteribyten
● Elektronisk loggbok med tidsangivelse för larm
● Ger trygghet hos brukare, familj och vårdpersonal
då allvarliga anfall
under sömn ej förbises.

Epi-Care 3000 trygghetslarm
®

Epi-Care® 3000 epilepsilarm är ett enkelt och säkert hjälpmedel för att detektera nattliga epileptiska anfall.
Larmet mäter rörelser i sängen och sänder alarm när vald timer-tid överskrides.
Apparaten kan larma vid de anfallstyper som ger upphov till kramper eller andra rörelseförlopp.
Anfall utan rörelser kan inte detekteras.
Den nyutvecklade sensorn är liten, lätt att placera på madrassen och mycket rörelsekänslig.
Epi-Care® 3000 passar därför utmärkt både till vuxna och barn.
Epi-Care® 3000 kan utrustas med upp till två 2 sensorer vilket kan vara aktuellt
när små barn sover i stor säng eller larmet används i en säng med 2 delad madrass.
Epi-Care® 3000 programmeras individuellt efter brukarens behov.
Där finns inställningsmöjligheter för känslighet och tid. Inställning av känslighet
är avhängig av brukarens vikt och anfallens styrka. Inställningen av tid används för
att naturliga rörelser under sömn inte ska utlösa larmsignal.
Det är även möjligt att registrera mindre anfall i den elektroniska loggboken
utan att utlösa ett larm. Detta kan användas när man misstänker onormal rörelseaktivitet
under sömn men när det inte är nödvändigt att tillkalla hjälp.
Epi-Care® 3000 kan ställas i paustillstånd.
Detta kan användas när sängen ska bäddas eller när ett barn ska nattas.
Apparaten går själv tillbaka i övervakningstillstånd efter ca. 10 minuters paus.
Epi-Care® 3000 är dokumenterad i överensstämmelse med
EU medicinsktekniska direktiv 93/42, klass 1 och är EMC-testad.
Epi-Care® 3000 ger maximal säkerhet.

Epi-Care 3000 kan anslutas till olika larm:
®

DATA:
Personsökare: Sänder ett trådlöst larm till

en liten fickmottagare som kan ställas in på ljudlarm och/eller vibrationssignal. Personsökaren
har en räckvidd på ca 500 meter beroende på
byggnadens konstruktion.

Dialer: En dialer vidaresänder ett larm via

telenätet till en mobiltelefon eller annan telefon. Dialern används vid större sändningsavstånd. Dialern
sänder ett förinspelat meddelande (max 12 sek)
om ingen svarar på det första numret ringer dialern
automatiskt vidare till nästa(max 4 nummer)

Inställningsmöjligheter:
KÄNSLIGHET: 10 nivåer
ALARM TIMER: 1 - 99 sekunder
REG. TIMER: 1 - 99 sekunder
Strömförsörjning
Medicinskt godkänd nätadapter 12VDC
700mA
Back-up vid kortvarigt strömavbrott med 9
volt NiMH batteri
Klocka
Strömförsörjs med litium batteri

Trygghetstelefon:

Säkerhet:

Epi-Care® 3000 kan anslutas till de flesta trygghetstelefoner. Kontakta återförsäljaren för
vidare information.

Säkerhet och trygghet för brukaren och dennes
familj har högst prioritet. Epi-Care® 3000 har en
inbyggd självtest under uppstart och löpande under
drift. Som strömförsörjning används en medicinskt
godkänd nätadapter. Vid strömavbrott sänder
Epi-Care® 3000 en larmsignal. Alla inställningar i
larmet sparas.

Ingång
2 st sensoringångar 6-pol RJ 11
For danish care accelerations
transducer (sensor)
Utgång
8 pol RJ-45 stik.

Udviklet af:

Återförsäljare:

Smidi AB
Box 24018 · 224 21 Lund
Tel. 046-211 10 04 · Fax 046-18 84 09
E-mail: direkt@smidi.se · Web: www.smidi.se

Energivej 3 · 4180 Sorø
Tlf.: 5850 0565 · Fax: 4696 4646
E-mail: info@danishcare.dk · Web: www.danishcare.dk

Danish Care Technology ApS är marknadsledande i Europa inom trygghetslarm för personer med epilepsi.
Vi utvecklar även digital nattvideoutrustning och annan sjukvårdsutrustning för dokumentation av epileptiska anfall.

