
För en ökad trygghet 
Larmhjälpmedel



Om Abilia
Vi på Abilia har lång erfarenhet av hjälpmedel till personer med behov 
av extra trygghet och bibehållen självständighet. Många av våra ca 100 
anställda har personliga erfarenheter av funktionsnedsättningar, antin-
gen yrkesmässiga eller som anhöriga. Det gör oss engagerade och ger 
oss en bred kompetens inom hjälpmedelsområdet. 

Vi vet hur viktigt det är att hjälpmedlen är anpassade efter an-
vändarens behov och våra konsulenter ger kontinuerlig rådgivning 
till kommuner och landsting för att de ska hitta rätt lösning för varje 
enskild person. Vi vet hur viktig tillgängligheten på våra produkter är 
för våra användare så vi lägger stor vikt på korrekt leverans, service och 
support. 

GER ANVÄNDAREN ÖKAD SJÄLVSTÄNDIGHET

Studier visar att Abilias hjälpmedel ger användaren en känsla av att de 
är mindre beroende av andra personer för att klara av sina vardagsruti-
ner. De känner sig säkrare på sin förmåga att själva planera och hantera 
sina liv, vilket innebär ökad självständighet i hemmet, i skolan eller på 
arbetet. 

Vi vill ge alla människor möjlighet att vara delaktiga i samhället och 
skapa förutsättningar för dem att leva ett självständigt liv.





Om våra larmhjälpmedel
Våra larmhjälpmedel är framtagna för att personer med behov av 
extra trygghet ska känna sig säkra både hemma och utanför hemmet. 
Det kan vara en person med demens som behöver extra tillsyn, eller 
en person med epilepsi som behöver snabb hjälp vid ett anfall. Våra 
larm bidrar till en tryggare vardag för både brukare och anhöriga. 

Många av våra larm kombineras med vidaresändning till en mobil-
telefon eller personsökare. Om en person som har svårigheter med 
dygnsorienteringen är uppe och går på natten, så kan en anhörig 
eller annan stödperson få ett larm om detta. Om ett barn får ett 
epileptiskt anfall under natten, så får föräldrarna som kanske sover i 
ett annat rum, ett larm och kan snabbt hjälpa barnet. 
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EPI SAFE 2
EpiSafe 2 är primärt ett inomhuslarm som registrerar 
och larmar vid toniska/kloniska anfall med muskelkram-
per. EpiSafe 2 består av ett armband med inbyggd sensor 
och en kontrollenhet som loggar anfall.

EPI MOBILE
EpiMobile registrerar och larmar vid toniska/kloniska an-
fall med muskelkramper. EpiMobile fungerar dygnet runt, 
både utomhus och inomhus. Larmet sänds via GSM till två 
utvalda personers mobiltelefon, både som SMS och upp-
ringning.  Larmet består av en armbandssensor och en 
smarttelefon med applikationen EpiMobile.

Sensorer - Epilepsi

EMFIT EPILEPSILARM
Emfit epilepsilarm registrerar och larmar vid toniska/klo-
niska anfall med muskelkramper när personen ligger i sin 
säng. Larmet består av en kontrollenhet och en sensor-
matta som registrerar anfallet. 

EPI SAFE 2 GSM
EpiSafe 2 GSM fungerar som EpiSafe, men där 
kontrollenheten innehåller en GSM-modul som skick-
ar larmet till två utvalda personers mobiltelefon, både 
som SMS och uppringning. 



FALCK EPITON
Falck EpiTon är ett epilepsilarm som registrerar ljud (skrik, 
smackning) i samband med ett epileptiskt anfall. Mik-
rofonsensorn placeras så nära munnen som möjligt. Via 
kontrollenheten kan man göra individuella inställningar, där 
även mycket svaga ljud kan registreras.  

FALCK EPIFUKT 
Falck EpiFukt  är ett epilepsilarm som registrerar fukt 
(urin, svett, saliv) i samband med ett epileptiskt anfall. 
Fuktsensorn kan placeras i en säng eller en stol och via 
kontrollenheten kan man göra individuella inställningar. 

FALCK EPIMYO
Falck EpiMyo är ett epilepsilarm som registrerar enstaka 
kramper och muskelryckningar. Sensorn placeras på 
kroppen. EpiMyos känslighet gör den lämplig även 
vid anfall med svaga muskelryckningar.

FALCK EPIKLON

Falck EpiKlon är ett epilepsilarm som registrerar to-
niska/kloniska anfall i säng eller stol. Rörelsesensorn 
placeras i sängen under en bäddmadrass eller skum-
gummimadrass. Den kan även fästas under resårma-
drassen.



EMFIT SAFEBED
Emfit SafeBed registrerar och larmar vid frånvaro från sängen.  
Larmet består av en sensormatta som registrerar hjärtfrekvens 
och en kontrollenhet med individuella inställningar. 

Sensorer - Vandring och frånvaro

LINJEDETEKTOR
Linjedetektorn registrerar och larmar när någon passerar. 
Larmet består av en detektor och en reflektor som placeras 
en bit ifrån varandra, när någon bryter linjen genom att 
passera mellan enheterna så utlöses larmet. 

ALL  IN ONE - RÖRELSESENSOR
En rörelsedetektor som registrerar rörelser inom ett begränsat 
område. Detektorn kan placeras till exempel under sängen, 
i en dörröppning eller i en korridor. 

MAGNETKONTAKT
En magnetkontakt är en sensor som larmar då kontakten mellan 
två komponenter bryts, till exempel när en dörr eller ett 
fönster öppnas. 



Sensorer - Trygghetslarm

ARMBANDSSÄNDARE
All in One armbandssändare används för att tillkalla hjälp. Den 
kan antingen användas mellan kollegor som vill påkalla hjälp av 
varandra, eller av en brukare som behöver assistans från perso-
nalen.

Vidaresändning - All in One

All in One

Sensorer kräver vidaresändning för larmmottagning. Gäller ej produkterna 
EpiMobile och  EpiSafe, som är kompletta lösningar. All in One kan vidaresän-
da till en personsökare, men också till mobiltelefon. 

Lösningen anpassas individuellt för att säkerställa maximal säkerhet.

Personsökare

Mobiltelefon

600 m

GSM

1000 m
600 mEPILEPSILARM
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MAGNETKONTAKT

LINJEDETEKTOR

TRYGGHETSLARM

Repeater



Abilia som leverantör

REGELVERKET FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER
Flertalet av våra produkter följer regelverket för medicintekniska produkter 
som är baserat på EU-direktivet 93/42/EEG. Det innebär att vi tar ett ansvar 
under hela produktens livscykel, vilket inkluderar bland annat konstruktion, 
modifiering, tillverkning, dokumentation, leverans och uppföljning. 

SERVICE OCH SUPPORT
Oavsett vilket hjälpmedel från Abilia man väljer så ingår alltid två års garanti  
och fri service och support så länge hjälpmedlet används. Vi utför även re-
konditionering av produkterna. En rekonditionering är en grundlig rengö-
ring och produktgenomgång vilket ökar livslängden och ger en känsla av ett 
fabriksnytt hjälpmedel. Vår service- och supportavdelning finns bemannad 
under kontorstid samtliga helgfria dagar. Kontakta oss för att få veta mer om 
hur vi kan hjälpa till.

KURSER OCH TEMADAGAR
Inom Abilia anordnar vi regelbundet kurser, workshop, temadagar och pre-
sentationer av våra hjälpmedel. Har du andra behov kan du även kontakta 
oss direkt för att avtala om kurser eller produktvisningar på plats hos er. Vi 
finns även representerade på de flesta stora branschmässor runt om i Sverige. 
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Välkommen att kontakta oss

Abilia AB
www.abilia.se

Tel: 08-594 694 00
info@abilia.se
support@abilia.se


