QuoVadis Nederland - Epilepsie alarmering
Het hebben van epilepsie hoeft absoluut geen
reden te zijn om continue iemand in de nabijheid
te moeten hebben.
Wel is er altijd dreiging dat er een epilepsie
aanval komt opzetten op het moment dat niemand
aanwezig is om assistentie te verlenen.

Het Emfit Epilepsie Monitor systeem bevat een
bedsensor. Deze wordt onder het matras geplaatst.
Alleen aanvallen die een alarm geven worden
geregistreerd in de Emfit Epilepsie Monitor. Het
instellen van de Emfit Epilepsie Monitor is lastiger in
te stellen dan de EpiCare.

EpiCare 3000 en Emfit Epilepsie Monitor
Voor detectie van tonisch clonische aanvallen in bed
bieden wij twee systemen: EpiCare 3000 en Emfit
Epilepsie Monitor.

De juiste instellingen
Iedere gebruiker is verschillend, alle aanvallen zijn
verschillend, zowel qua duur als qua intensiteit van
de bewegingen. Het is daarom erg belangrijk dat
u de tijd neemt om het systeem in te stellen en de
instellingen van het systeem te wijzigen totdat u de
ideale instellingen voor de gebruiker heeft gevonden.

Wanneer de gebruiker een tonisch clonische aanval
heeft, detecteren deze systemen de trillingen. EpiCare
3000 is zeer geschikt voor jonge kinderen. Bij gebruik
van kinderen adviseren wij altijd een extra sensor te
gebruiken.
Beide systemen zijn alleen geschikt voor tonisch
clonische aanvallen.

Epi-Care Free
Dit epilepsiealarm voor tonisch clonische aanvallen
wordt om de pols gedragen. Het meet voortdurend de
bewegingen en vergelijkt deze met normale waarden
op een centrale unit. Het bereik van de sensor is 20
meter, zodat veel bewegingsvrijheid mogelijk is.

Verschillen
EpiCare 3000 bevat een bewegingssensor die aan de
zijkant van het matras bevestigd wordt. Het apparaat
is gemakkelijk in te stellen door bediening van slechts
2 knoppen, een display zorgt ervoor dat u precies
weet wat u doet. Daarbij registreert het alle tonisch
clonische aanvallen. Ook de aanvallen die, door
korte duur of lage intensiteit, niet tot een alarm geleid
hebben, worden geregistreerd.
Epi-Care Free Mobile
Deze variant is voor gebruik buitenshuis. De sensor
heeft een tweeweg draadloze verbinding tussen
zichzelf en de Android smartphone. Als een aanval
met motorische activiteit plaatsvindt, stuurt de
sensor een signaal naar de telefoon. De telefoon
stuurt een tekstboodschap uit met de locatiedetails
van de drager, en maakt een spraakoproep naar de
ingestelde contacten.
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EpiCare 3000
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Aansluitmogelijkheden
Er zijn verschillende mogelijkheden om ouders of ver
zorgers op de hoogte te stellen van een alarm: via
een zorgsysteem in een instelling, via een pieper of
via een zorgtelefoon.
Na een modificatie kan het alarmsysteem direct
worden aangesloten op het zorgsysteem van de
instelling waar de persoon verblijft.
Een andere mogelijkheid is om het systeem aan te
sluiten op een piepersysteem. De pieper dient echter
wel in de buurt van het alarmsysteem te zijn, dat wil
zeggen, in dezelfde woning.
Tot slot is het mogelijk het alarmsysteem aan te
sluiten op een alarmtelefoon. Deze telefoon belt
naar een vooraf ingesteld telefoonnummer. Wanneer
het eerste nummer niet wordt beantwoord, wordt
automatisch het volgende nummer gebeld. Er kunnen
maximaal 9 telefoonnummers ingesteld worden.

Vergoeding
Epilepsiealarmering wordt over het algemeen niet
vergoed door de zorgverzekeraar. Wij raden echter
altijd aan hierover contact op te nemen met uw
verzekeraar.
Sinds begin 2010 biedt het Nederlands Epilepsie
Fonds de mogelijkheid gedurende drie maanden
epilepsiealarmering te huren. Op dit moment is nog
niet duidelijk hoelang deze actie wordt voortgezet.

Positionering / plaatsbepaling
Om snel te kunnen bepalen waar iemand zich bevindt,
is het mogelijk een valalarm met positiebepaling te
gebruiken.
Bij gebruik van een zorgtelefoon kan de epilepsie
signalering aangesloten worden op domotica
toepassingen. Als bijvoorbeeld ’s nachts een toeval
optreedt, kan automatisch de deur ontgrendeld en
verlichting aan gedaan worden. De hulpverlener hoeft
nu niet in het donker de woning binnen te gaan.
De gebruiker zelf bepaalt wat wordt ingesteld voor
welke situatie en op welk moment.
Meer informatie
Voor meer informatie over de epilepsie producten
verwijzen wij u naar onze website: www.qvn.nl.
Hier kunt u uitgebreide informatie vinden, ook over
onze andere productcategorieën:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omgevingsbediening
Communicatiehulpmiddelen
Rolstoelintegratie
Zorgcommunicatie
Zorgalarmering
Domotica
Zorgdomotica
Personeelsalarm
Persoonlijk alarm
Bedienaanpassingen
...

Uiteraard kunt u ook contact opnemen per telefoon,
035 - 548 87 01 of email info@qvn.nl.
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