For økt trygghet
Varslingshjelpemidler

Om Abilia
Vi i Abilia har lang erfaring med hjelpemidler til personer som har
behov for ekstra trygghet og mest mulig selvstendighet. Det gjør
oss engasjerte og gir oss en bred kompetanse innenfor hjelpemiddelområdet. Vi vet hvor viktig det er at hjelpemidlene er tilpasset brukerens
behov, og våre konsulenter gir kontinuerlig rådgivning til brukere,
pårørende og fagpersoner for at de skal finne riktig løsning for hver
enkelt bruker. Vi vet hvor viktig tilgjengeligheten til våre produkter
er for våre brukere, og vi legger stor vekt på leveringstid, service og
support.
GIR BRUKEREN STØRRE SELVSTENDIGHET

Studier viser at Abilias hjelpemidler gir brukerne en følelse av at de er
mindre avhengige av andre personer for å klare sine hverdagsrutiner.
De føler seg tryggere på sin egen evne til å planlegge og håndtere
livet sitt, og det gir større selvstendighet både hjemme, på skolen og
i arbeidslivet.
Vi vil gi alle mennesker mulighet til å delta i samfunnet og vil gi dem
gode forutsetninger for å ha et selvstendig liv.

Om våre varslingshjelpemidler
Våre varslingshjelpemidler er designet for at personer med behov for
ekstra trygghet, skal kjenne seg trygge i og utenfor hjemmet. Det kan
være en person med demens som trenger ekstra tilsyn, eller en person
med epilepsi som trenger rask hjelp ved et anfall. Våre alarmer bidrar
til en tryggere hverdag for både brukere og pårørende.
Mange av våre alarmer kombineres med viderekobling til en mobiltelefon
eller personsøker. Dersom en person som har problemer med
døgnorienteringen, er ute og vandrer om natten, kan en pårørende
eller en annen støtteperson få en alarm når det skjer. Eller dersom
et barn får et epileptisk anfall om natten, får foreldrene, som kanskje
sover i et annet rom, en alarm.
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Sensorer - Epilepsi

EMFIT EPILEPSIALARM

Emfit epilepsialarm registrerer og alarmerer ved tonisk/
kloniske anfall med muskelkramper når personen ligger
i sengen. Emfit epilepsialarm registrer både kramper og
fravær.
Det er mulighet for å supplere med en ekstra sensor for
å dekke et større område. Alarmen består av en sensormatte som detekterer hjertefrekvens og bevegelse og en
kontrollenhet med skjulte innstilinger.

EPI MOBILE

EpiMobile registrerer og alarmerer ved kramper under
generaliserte tonisk/kloniske epileptiske anfall og
fungerer hele døgnet, både innendørs og utendørs.
Alarmen sendes via via GSM til to utvalgte støttepersoner via mobiltelefon, både som SMS og anrop.
Alarmen består av en armbåndssensor og en smarttelefon med applikasjonen EpiMobile.

EPI SAFE 2 GSM

EpiSafe er primært en innendørsalarm som registrerer
og alarmerer ved kramper under generaliserte tonisk/
kloniske epileptiske anfall og fungerer hele døgnet.
Kontrollenheten har en integrert GSM-modul og sender
alarmen til to utvalgte støttepersoner via mobiltelefon,
både som SMS og anrop.
Alarmen består av en armbåndssensor og en kontrollenhet som mottar alarmen fra sensoren.

FALCK EPIFUKT

Falck EpiFukt er en epilepsialarm som registrerer fukt (urin,
svette, oppkast, spytt) i forbindelse med et epileptisk anfall.
Fuktsensoren plasseres i en seng eller på en stol. EpiFukts
følsomhet kan stilles inn individuelt. Det er mulighet for å
supplere med en ekstra sensor for å dekke et større område.
Alarmen består av et sensorlaken som registrerer fukt samt en
kontrollenhet med innstillinger for følsomhet.

FALCK EPITON

Falck EpiTon er en epilepsialarm som registrerer lyd
(skrik, smatting osv.) i forbindelse med et epileptisk anfall.
Mikrofonsensoren plasseres så nær munnen som mulig,
den kan f.eks. festes på klærne eller hodegjerdet på
sengen. EpiTons følsomhet gjør den egnet også for
anfall med svært svak lyd. Det er mulighet for å supplere
med en ekstra sensor for å dekke et større område.
Alarmen består av en mikrofon som registrerer lyden
samt en kontrollenhet med innstillinger for varighet,
opphold, følsomhet.

Sensorer - Fravær og vandring

EMFIT SAFEBED

Emfit SafeBed er utviklet for å detektere fravær fra seng.
Valgfri forsinkelsestid. Det er mulighet for å supplere med
en ekstra sensor for å dekke et større område. Alarmen
består av en sensormatte som detekterer hjertefrekvens
og en kontrollenhet med skjulte innstilinger.

ALL IN ONE - BEVEGELSESSENSOR

En bevegelsessensor kan registrere bevegelser innenfor et
begrenset område. Noen detektorer kan plasseres f.eks.
under sengen (registrerer når noen forlater sengen), i en
døråpning eller i taket på en korridor (registrerer når noen
passerer).

MAGNETKONTAKTER

En magnetkontakt er en sensor som utløses ved at kontakten
mellom to komponenter brytes, f.eks. når en dør eller et
vindu blir åpnet.

PASSASJEALARM

Alarmen består av en mottaker, en personbrikke og en
dørføler. Den registrerer en alarm når personen som bærer
personbrikken passerer dørsensoren. I samme system
kan man ha flere personbrikker og dørsensorer.

LINJEDETEKTOR

Linjedetektoren utløser en alarm ved passering. Alarmen
består av en detektor og en reflektor som plasseres et
stykke fra hverandre. Når noen passerer mellom dem,
brytes linjen og en alarm utløses.

Sensorer - Kollegavarsling og påkalling

ARMBÅNDSENDER

All in One armbåndssender brukes for å tilkalle hjelp. Den kan
brukes mellom kolleger som vil varsle hverandre om at de trenger
bistand. Bruker selv kan også benytte seg av en påkallingsalarm
for å tilkalle hjelp/bistand.

Viderevarsling - All in One
Flere av sensoren vi leverer krever en form for viderevarsling for at de skal bli
en komplett løsningen. (Gjelder ikke EpiMobile og EpiSafe). Dette for at
signalene skal kunne sendes til aktuelle støttepersoner så de får beskjed om
at alarmen har gått. All in One viderevarsler fra alle typer kabelbaserte sensorer
og et utvalg av trådløse sendere, som for eksempel armbåndssendere. All in
One kan viderevarsle til en personsøker, men også til mobiltelefon. Løsningen
kan tilpasses individuelt for å sikre maksimal sikkerhet.
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Abilia som leverandør
REGELVERKET FOR MEDISINSK UTSTYR
De fleste av våre produkter følger regelverket for medisinsk utstyr,
som er basert på EU-direktiv 93/42/EEG. Det innebærer at vi tar ansvar
gjennom hele livssyklusen til produktet, som omfatter blant annet
konstruksjon, modifisering, tilvirkning, dokumentasjon, leveranse og
oppfølging.

SERVICE OG SUPPORT
Uansett hvilket hjelpemiddel fra Abilia man velger, så inngår alltid
2 års garanti og fri service og support så lenge hjelpemiddelet brukes.
Vi utfører også rekondisjonering av produktene. En rekondisjonering
er en grundig rengjøring og produktgjennomgang som øker livslengde
og gir en følelse av et fabrikknytt hjelpemiddel. Vår service- og
supportavdeling er bemannet alle virkedager i kontortiden. Kontakt
oss for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe.

KURS OG TEMADAGER
Hos Abilia holder vi regelmessige presentasjoner, workshops, temadager
og kurs om hjelpemidlene våre. Vi kan kontaktes direkte ved behov
for ytterligere informasjon om våre produkter og våre aktiviteter.

Du er velkommen til å kontakte oss
Abilia AS
www.abilia.no
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Tfn: 23 28 94 00
info@abilia.no
support@abilia.no
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