För ökad trygghet
Larmhjälpmedel

Om Abilia
Vi på Abilia har lång erfarenhet av hjälpmedel för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar. Många av våra ca 100 anställda har personliga
erfarenheter av funktionsnedsättningar, antingen 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 användarens
behov. Våra konsulter 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 vardagsrutiner. De
känner sig säkrare på sin förmåga att själva planera och hantera sina liv, vilket
innebär ökad självständighet både hemma, 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 användare och anhöriga.
Många av våra larm kombineras med vidaresändning till en personsökare eller mobiltelefon. 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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På Abilia håller vi regelbundet kurser/webinar, workshops och
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Personsökare
Tillsynslarmom våra hjälpmedel och
presentationer
lösningar.
På vår hemsida
finns en översikt över aktuella planerade kurser/webinar runt om i
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Räckviddsförlängare
landet. Kontakta oss gärna direkt för att avtala
om kurser/webinar eller
produktvisningar utifrån behov.

Sensorer - Epilepsi
Emfit epilepsilarm - Stationärt
Emfit epilepsilarm registrerar och larmar vid toniska/
kloniska anfall med muskelkramper när personen
ligger i sin säng. Larmet består av en kontrollenhet och en
sensormatta som registrerar anfallet. I produkten ingår ett
frånvarolarm.

EpiMobile - Bärbart Epilepsilarm
EpiMobile registrerar och larmar vid toniska/kloniska anfall
med muskelkramper. EpiMobile fungerar dygnet runt, både
utomhus och inomhus. Larmet sänds via GSM till två utvalda
personers mobiltelefon, både som SMS och uppringning.
Larmet består av en armbandssensor och en smarttelefon
med applikationen EpiMobile.

EpiSafe - Bärbart epilepsilarm
EpiSafe är ett inomhuslarm som registrerar och larmar vid
toniska/kloniska anfall med muskelkramper.
EpiSafe består av ett armband med inbyggd sensor och en
kontrollenhet som loggar anfall.

Sensorer - Tillsynslarm
Emfit Safebed - Frånvarolarm
Emfit SafeBed registrerar och larmar vid frånvaro från sängen.
Larmet består av en sensormatta och en kontrollenhet med
individuella inställningar. Ett larm kan gå direkt om personen
lämnar sängen eller om personen inte kommer tillbaka till
sängen inom upp till 30 minuter.

Wisbi Home - Fukt och frånvarolarm
Ett fukt- och frånvarolarm i en produkt.
Larmet består av en sensorenhet och en app som laddas
ner till mobiltelefonen.

SMILE - Enkelt anropssystem
Armbandssändare/halsband som används för att kunna
tillkalla en närstående eller vårdgivare.

PIR II - Rörelsedetektor
En rörelsedetektor som kan larma t.ex. när en person kliver
ur sängen eller vid en längre tids inaktivitet.

Vidaresändning
Sensorer kräver vidaresändning för larmmottagning. Gäller ej produkterna EpiMobile
och EpiSafe, som är kompletta lösningar.
För vidaresändning till en personsökare, TREX, kopplas den aktuella larmsensorn ihop
med sändarenheten,IOR. Vid behov kan REPO +II räckviddsförlängare användas för
att förstärka larmsignalen. Vid en installation anpassas lösningen efter gällande behov.
Räckvidd säkerställs och vid behov används en eller flera räckviddsförlängare.

För vidaresändning via mobilnätet till en mobiltelefon (via SMS) kopplas den aktuella
larmsensorn ihop med sändarenheten 4G Box.

Abilia som leverantör
Regelverket för medicintekniska produkter
Våra produkter följer det europeiska regelverket för medicintekniska produkter. Det
innebär att vi tar ett ansvar under hela produktens livscykel, vilket inkluderar bland
annat konstruktion, modifiering, tillverkning, dokumentation, leverans och uppföljning.
Produkterna marknadsförs som medicintekniska hjälpmedel klass I för personer med
funktionsnedsättningar och uppfyller Förordning (EU) 2017/745 - MDR.

Service och support
Oavsett vilket hjälpmedel från Abilia man väljer så ingår alltid två års garanti och support
så länge hjälpmedlet används. Vi utför även rekonditionering av produkterna. En
rekonditionering är en grundlig rengöring 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 presentationer om 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.

Rätt hjälpmedel i rätt tid kan göra
verklig skillnad
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