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Sengemonitor Pro P139 
med sensor Riste puste P140 

Avansert monitor for epilepsivarsling 
 
Dette er en avansert sengemonitor 
beregnet på varsling av epilepsianfall.  
 
En kan koble sensorer for riste/puste, 
fravær, internt og ekstern mikrofon og 
fukt. 
 
 
 
Den har mere avansert system for konfigurasjon og krever inngående kjennskap til 
diagnoser og deteksjon av disse i forhold til sengemonitor P154. En logger brukers 
søvnmønster over flere netter for å få gode verdier for følsomheter, forsterkninger, 
tider, forsinkelser etc som justeres for flere type følere. 
 

• Kan varsle internt med radioutgang til personsøker. 

• Kan varsle eksternt med releutgang ved å koble den for eksempel til en GSM 
viderevarsler som kan ringe/sende SMS til annen telefon. Ved ekstern varsling 
kreves abonnement til mobiltelefon som må dekkes av bruker selv*. 

 
 
For deteksjon av kramper og risting (klonus) med varsling internt 

Sensor: Sensor riste puste P140 vårt art.nr: 700140 HMS nr: 289666 

Sender: Sengemonitor Pro P139 vårt art.nr: 700139 HMS nr: 289667 

Mottaker: Personsøker P137 vårt art.nr: 700137 HMS nr: 211187 

 

For deteksjon av kramper og risting (klonus) med varsling eksternt 

Sensor: Sensor riste puste P140 vårt art.nr: 700140 HMS nr: 289666 

Sender: Sengemonitor Pro P139 vårt art.nr: 700139 HMS nr: 289667 

Viderevarsler: GSM Viderevarsler* vårt art.nr: 700119 HMS nr: 233359 

 

Andre sensorer som kan brukes i tillegg til eller i stedet for Sensor riste puste: 
For deteksjon av lyd 

Sensor: Mikrofon P158 vårt art.nr: 700158 HMS nr: 189369 

 

For deteksjon av fukt – stort laken for vannlating 

Sensor: Fuktsensor laken P142A vårt art.nr: 700142 HMS nr: 189366 

Det anbefales å bestille 2 laken slik at en har 1 tørt/rent å bytte til når det første blir fuktig. 
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For deteksjon av fukt – lite laken («pute») for oppkast, sikling 

Sensor: Fuktsensor pute P142F vårt art.nr: 701422 HMS nr: 233360 

Det anbefales å bestille 2 laken slik at en har 1 tørt/rent å bytte til når det første blir fuktig. 

 

For deteksjon av fravær i seng 

Sensor: Fraværsensor sengematte P143C vårt art.nr: 701431 HMS nr: 193906 

Sensor: Fraværsensor ribbe 1M P143G  vårt art.nr: 701432 HMS nr: 194989 

 

 

*) Ved bestilling: 

• Oppgi det/de tlf nr det skal varsles til. 

• Oppgi tlf nr til den som skal eie abonnement. 
GSM viderevarsler må programmeres hos Picomed før forsendelse så vi må ha 
telefonnumrene for at vi enkelt skal få tak i nødvendig informasjon. 
 

 


