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bezdrátový enuretický alarm

DRI Sleeper® Eclipse
Nová průlomová technologie

Žádné dráty mezi alarmem a senzorem.

Velikost budicího přístroje DRI Sleeper®:

80x40x20 mm.

Vysoká hlasitost, ovládání je odolné proti

nedovolené manipulaci.

Velká detekční oblast zjišťující přítomnost moči.

Dlouhá životnost baterie až 3 roky.

Patentovaná technologie Urosensor™ – jediné močové čidlo, které není z kovu. Proto

nedochází ke korozi způsobené močí, k podráždění kůže; zařízení se snadno čistí a je
ihned připravené k dalšímu použití.

Urosensor™ se připojí k budicímu přístroji DRI Sleeper® na dobu, kdy není používán, což

je další úroveň technologie úspory baterií.

Díky speciální elektronice je bezdrátový Urosensor™ nejtenčím zařízením svého druhu.

Jak léčí DRI Sleeper® Eclipse noční pomočování?
Bezdrátová budící jednotka DRI Sleeper® Eclipse se položí na stůl do takové vzdálenosti, aby se
dítě při jeho vypínání zcela probudilo.
Urosensor™ se umístí do spodního prádla dítěte. Jakmile se setká s močí, spustí se alarm, který
pomočené dítě probudí.
V průběhu dalších několika dní či týdnů se dítě začne učit vstávat stále rychleji, až jednou
předstihne alarm a probudí se ještě před pomočením. Dítě již reaguje na pocit plného měchýře,
což je cílem celé léčby.
Konečná fáze: Dítě bude spát celou noc bez potřeby močit či vstávat a chodit na toaletu. Ustane
i přílišná noční produkce moči.
Obvykle trvá léčba 6 až 8 týdnů, ale jak již to bývá, léčba, doba a průběh se může lišit. Některé
děti reagují na léčbu a s úspěchem ji dokončují již během týdne, nejširší skupina pacientů
obvykle vyžaduje 3-8 týdnů a jen malá skupina vyžaduje delší čas.
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1) kapky moči

DRI Sleeper®

2) signál budicímu přístroji

UrosensorTM

Mozek se učí
probouzet se
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objednávky na

3) alarm se rozezní

www.medifrank-shop.cz

4) dítě se probudí

tel.: 603 825 709

