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Epilepsieaanvallen waarbij bedwateren, overmatig 
transpireren of vomeren optreedt kunnen met het 
Epi-Wet vochtalarm geregistreerd worden.
De Epi-Wet zendt een alarmsignaal aan de 
verzorger of nachtwacht. De registratie van 
het vocht geschiedt met een sensorlaken met 
ingenaaide voeldraden

Hoewel de Epi-Wet ontwikkeld is voor alarmering bij 
vochtverlies door epilepsie, is het apparaat uiteraard 
ook geschikt voor alarmering bij vochtverlies door 
bijvoorbeeld incontinente personen.

Voordelen:
• Eenvoudig en veilig in gebruik;
• Efficiënte behandeling;
• Zonder risico’s;
•  Extra alarmbel kan geïnstalleerd worden voor 

ouders of verzorgers om de behandeling te 
volgen.

Werking:
De speciale mat met sensordraden registreert het 
vocht-/urineverlies. Hierop alarmeert het apparaat, 
zodat de gebruiker van het bed wakker wordt en 
geattendeerd wordt op het onvrijwillige vochtverlies. 

In geval van incontinentie is hiermee de behandeling 
tegen bedplassen begonnen. Belangrijk hierbij is 
geduldig te zijn. 
Bij epilepsie zijn er, afhankelijk van de situatie, diverse 
opties voor het bekend maken van een alarm.

Pager / pieper 
Vooral in een thuissituatie is een pager of pieper 
geschikt om alarm te maken. De pager is te gebruiken 
tot ongeveer 25 meter van de Epi-Wet. Als de Epi-
Wet alarm maakt, geeft deze een signaal naar de 
pager. De pager waarschuwt de drager, waarna hij/zij 
assistentie kan verlenen.

Dialer / alarmtelefoon naar vaste,  
Dect of mobiele telefoon
Als de huisgenoot of verzorger van de epilepticus 
buitenshuis bereikbaar wil zijn in geval van een alarm, 
dan is het gebruik van de dialer of alarmtelefoon de 
meest geschikte optie. In het geval er een toeval met 
vochtverlies is, maakt de Epi-Wet alarm. Dit alarm 
wordt doorgegeven aan de alarmtelefoon. Deze 
kiest vervolgens het ingegeven nummer en geeft een 
tekstbericht door, waarin melding wordt gemaakt van 
de toeval.
Het is ook mogelijk de oproep via de onbemande 
meldcentrale TeleVagt te laten versturen. In dat geval 
kan de oproep naar verschillende nummers verstuurd 
worden. Als op het eerste nummer geen reactie komt, 
wordt het volgende nummer gekozen, en zo verder. 
Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden is 
ook mogelijk. Voor meer informatie over deze optie 
kunt u contact met ons opnemen.

Zusteroproepsysteem
In instellingen is in de meeste gevallen een 
zusteroproepsysteem aanwezig. De Epi-Wet kan direct 
aangesloten worden op het zusteroproepsysteem. 
Bij een alarm maakt de Epi-Wet een contact 
(maak- of breek-), waarna afhandeling volgens de 
instellingsprotocollen kan plaatsvinden. 

Epi-WEt, stationairE plasWEkkEr
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Om onnodig alarmeren te voorkomen, is het mogelijk 
in te stellen hoeveel vocht verloren moet worden voor 
gealarmeerd wordt.
Het alarm is een efficiënt en veilig hulpmiddel om 
onvrijwillig vocht-/urineverlies op te merken en de 
gebruiker te waarschuwen. De Epi-Wet is uitstekend 
geschikt voor kinderen en volwassen, zowel thuis als 
in instellingen en ziekenhuizen. Het apparaat is CE-
gemarkeerd.

Sensor mat: Flanellen mat
Een 100% katoenen mat, 140 x 70 cm met een sensor 
oppervlakte van 70 x 70 cm.
Afhankelijk van de intensiviteit waarin de mat gebruikt 
en gewassen wordt, zal de mat met enige regelmaat 
vervangen moeten worden. De adviestermijn van de 
fabrikant is 3 maanden. In de praktijk blijkt de mat na 
6-8 maanden aan vervanging toe te zijn.

Bevestiging:
De alarmkabel is voorzien van twee buttons die op de 
mat geknepen kunnen worden.

Alarm:
Stel de gevoeligheid in, met andere woorden de 
hoeveelheid vocht/urine die nodig is om het alarm te 
activeren, zodat onnodig alarm door zweten wordt 
voorkomen.
Stel het volume naar wens in.

Instellingen:
Volume – oneindig variabel volume
Gevoeligheid – hoeveelheid vocht/urine die nodig is 
om het alarm te activeren

Volume:
Oneindig, volume eenvoudig in te stellen
Volume max 70 Db.

Gevoeligheid:
H = Hoog
L = Laag
Positie wordt getoond door lichtindicator

Voeding:
Inclusief adapter voor lichtnet
12V max 50 mA DC.

Lichtindicator voor functie:
Groen licht: het apparaat is gereed voor gebruik
Rood licht: het apparaat heeft een alarmstatus

Uitgang:
RJ-45 Modulaire uitgang voor aanvullend alarm (zoals 
QuoVadis zorgcommunicatie of andere zusteroproep 
systemen).

Artikelnummer:
CUC-EPIWET-   Epilepsie vocht alarm zonder 

signaalgever 
CUC-EPIWET-FLAN Epilepsie vocht mat FLANEL
JEN-CL-ANNA  Alarmtelf. aanp. Anna,  
   incl. TX4 zender 
OMI-PAGER-400-1 Pager draadloos 400 RJ set

Let op: 
Na ieder vocht-/urineverlies de mat wassen. Dit 
kan met de hand met handwasmiddel. Wassen in 
de wasmachine zonder wasmiddel en niet warmer 
dan 40°C. Geen wasverzachter gebruiken. Niet 
centrifugeren of in de wasdroger.


