
Falck epilepsialarmer er utviklet for deg som har epilepsi 
og som trenger rask hjelp ved ulike typer anfall. Alarmen 
utløses ved anfall i form av kramper, muskelrykninger, 
rytmiske bevegelser og lyd eller der fukt og væske er et 
symptom. Sensorene er følsomme og registrerer dermed 
også svært svake anfall. Du kan bruke alarmen både i 
sengen og i en stol.

Alarmen har et justerbart lydsignal som avgis når du får et 
epileptisk anfall, slik at personal eller pårørende i nærhe-
ten blir varslet. Det er også mulig å viderekoble alarmen 
til personsøker eller mobiltelefon.

Det gir deg en tryggere og sikrere hverdag.

Få rask hjelp ved anfall 
Falck Epilepsialarm 
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ALARM FØR ULIKE TYPER AV ANFALL

Falck epilepsialarm inngår i en serie pålitelige alarmprodukter som er godt utprøvd og brukes både i hjemme-
miljø og omsorgsboliger verden over. Bruk den alarmen som passer til ditt behov. 

VIDERESENDING AV ALARM

I tilfeller der du ikke vil at lydsignalet skal høres 
i rommet, eller du vil at det viderekobles til flere 
personer, er det mulig å viderekoble alarmen til 
en personsøker (tilbehør: All in One Basic) eller en 
mobiltelefon (tilbehør: All in One). 

All in One tar imot det trådløse alarmsignalet fra 
Falck epilepsialarm og sender det videre til f.eks. 
flere støttepersoner eller kommunal trygghetsa-
larm. Den tekniske løsningen tilpasses i henhold 
til boligens fysiske miljø samt ønsker og rutiner for 
hvordan alarmen skal tas imot.

TEKNISK INFORMASJON

Strømkabel:     Bruk kun Falcks versjoner
Spenning:        12 V DC 4-polet modularkontakt
Strømforbruk:  110 mA
Størrelse:         16 x 10 x 4,5 cm
Utgang:           6-polet modularkontakt
                        og 12 V DC strømforsyning
Sensorinngang: 8-polet modularkontakt

ARTIKKELNUMMER

Falck EpiTon    323801 | HMS 020678 
Falck EpiFukt   323803 | HMS 020680

 
 

TILBEHØR VIDERESENDING

All in One             330701  
All in One Basic   330700
Batteri Back-Up   323808

Falck EpiTon - Registrerer anfall i form av lyd
EpiTon registrerer lyd ved et tonisk anfall eller ved 
starten av et GTK–anfall. Kjennetegnet for et to-
nisk anfall kan være et kortvarig skrik eller en mer 
langvarig smattelyd osv. EpiTon er svært følsom og 
dermed godt egnet også ved anfall med svak lyd.

Falck EpiFukt – Registrerer fukt
Falck EpiFukt er en epilepsilarm som registrerer fukt 
som vannlating, svette, oppkast og sikling. Inn-
stillingsmuligheter for både små og store mengder 
fukt. Kan brukes i seng, rullestol og hvilestol. EpiFukt 
leveres med to vaskbare flanellaken, strømforsyning, 
kabler samt skruer til montering.


