
EPIsafe är ett mobilt epilepsilarm som är till för dig som  
har ett behov av att kunna få snabb hjälp i ditt hem,  
både dag- som natt. EPIsafe registrerar och  
larmar vid kramper som en följd av generaliserade  
toniskt/kloniska epileptiska anfall.
 
Det finns två varianter av EPIsafe, antingen med eller  
utan GSM-modul inbyggd. Båda larmar trådlöst till 
den stationära huvudenheten, men EPIsafe 2 GSM 
kan dessutom larma till mobiltelefoner. Det inne-
bär att dina anhöriga eller stödpersoner automatiskt  
larmas med uppringning och SMS om du får ett anfall. 

Med EPIsafe kan du röra dig fritt i hem och samtidigt 
känna dig trygg.

Rör dig fritt i ditt hem
EPIsafe 

Art.nr EPIsafe 2 GSM: 464238
Art.nr EPIsafe 2: 464230
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TEKNISK INFORMATION SENSOR  TILLBEHÖR  ART NR

Laddare:   900mA, 5V DC  Repeater   464233
Inbyggt batteri:  4,2V litium polymer  All in One   330701
IP-klassificering:  IP 32   All in One Basic  330700
     All in One  vibrator  330720
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EPISAFE FUNKTIONER

EPIsafe består av ett armband med en inbyggd 
sensor och ett uppladdningsbart batteri, samt en 
huvudenhet som tar emot larmet ifrån sensorn.

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 huvudenheten har en räckvidd på  
mellan 20 - 50 meter vid fri sikt. Räckvidden  
inomhus begränsas beroende på olika byggnads- 
material. Räckvidden kan även ökas genom att  
använda en repeater. 

Till huvudenheten på EPIsafe 2 kan flera olika larm 
anslutas, såsom personsökare, larm till mobiltele-
fon och trygghetslarm.

EPIsafe 2 GSM kan direkt skicka larm till en 
mobiltelefon. Vill du koppla vidare till en  
personsökare behöver du vårt tillbehör All in One 
Basic.

EPIsafe passar både för vuxna och barn från ca 10 
år eller 40kg.

EPIsafe 2 GSM med simkortshållare.


