
EpiMobile är ett epilepsilarm för dig som har ett aktivt 
liv eftersom den kan användas både inomhus och ut-
omhus.

EpiMobile registrerar och larmar vid kramper som en 
följd av generaliserade toniskt/kloniska epileptiska  
anfall. Om du får ett anfall larmas dina anhöriga eller  
stödpersoner automatiskt via en mobil, både som  
uppringning och SMS. 

Med EpiMobile kan du känna dig trygg även om du är 
ensam och inte omgiven av andra människor, vart du än 
befinner dig.

Trygghet överallt
EpiMobile 
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TEKNISK INFORMATION SENSOR

Laddare:  900mA, 5V DC
Inbyggt batteri:  4,2V litium polymer
IP-klassificering:  IP 32 900mA, 5V DC
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EPIMOBILE

Larmet består av ett armband med inbyggd sensor 
och ett uppladdningsbart batteri, samt en mobil- 
telefon med EpiMobile applikationen installerad.

Sensorn mäter armens rörelse i tre olika lägen och 
känner av om rörelserna är av epileptisk karaktär, 
eller om det är vanliga rörelser.

Sensorn och applikationen kommunicerar fort- 
löpande med varandra via Bluetooth. Larmsignaler 
sänds från sensorn till applikationen i smartphonen, 
som sänder larm till en eller flera stödpersoner vid 
ett anfall.

EpiMobile vidaresänder larm till stödperson via  
mobiltelefon, både som uppringning och SMS.

ALLTID TRYGG

EpiMobiles primära syfte är att du ska känna dig 
trygg, vart du än befinner dig. Om inte din stöd- 
person nummer ett bekräftar mottaget larm så 
skickas ett larm till stödperson nummer två.

Sensorn får ström genom ett uppladdningsbart 
batteri. Batteriet ska laddas en gång per dygn.

Du kan själv ställa in hur applikationen ska kommu-
nicera, när den ska skicka sms, samt om den ska 
visa din exakta position. Smartphonens inbyggda  
GPS kan användas för att lokalisera dig om ett  
anfall sker utomus.

TEKNISK INFORMATION TELEFON

Operativsystem:      Android 7,0
Mått:  144 x 72 x 10 mm
Vikt:  162 g
Minne:  16 GB


