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FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER:
1 Mottagare
1 Nätadapter
1 Fuktavkännare (även kallad sensor) 
1 Användarmanual
5 Trosskydd

PROVNING AV UTRUSTNINGEN
•	 Sätt	nätadapterns	runda	sladdkontakt	i	mottagaren.
•	 Sätt	adaptern	i	ett	vägguttag.
•	 Testa	mottagaren	genom	att	trycka	på										(2	signaler	ska	låta).	Grön	diod	
tänds.

•	 Tryck	sedan	på											
•	 Ljudvolymen	på	larmet	kan	ställas	i	3	lägen	genom	att	trycka	på	volymknappen									
1-3	ggr.	

•	 Fukta	ett	finger	med	saliv	och	tryck	fingret	mot	fuktavkännarens	metallsida.	
Detta	aktiverar	fuktavkännaren	som	sänder	en	signal	till	mottagaren.	Mottaga-
ren	skall	nu	börja	larma.	Den	fortsätter	tills	knappen									trycks	ned.

•	 Torka	av	fuktavkännaren	lite	lätt.

PROVA	HUR	LÅNGT	IFRÅN	MOTTAGAREN	 
FUKTAVKÄNNAREN FUNGERAR
•	Ta	fuktavkännaren	och	gå	några	meter	ifrån	mottagaren.
•	Fukta	avkännaren.	Börjar	mottagaren	larma	direkt	kan	du	öka	avståndet.	Larmar	
den	inte,	gå	med	snabba	steg	mot	mottagaren	tills	den	börjar	larma.

Tänk	på	att	fuktavkännaren	bara	sänder	under	ca	3	sek.	Ringer	den	inte	vid	första	
försöket,	gå	lite	närmare	och	försök	igen.Torka	av	fuktavkännaren	mellan	varje	
försök.	Normalt	skall	mottagaren	placeras	så	långt	från	sängen	att	patienten	inte	
kan	nå	den	utan	att	gå	ur	sängen.

När	avkännaren	blir	fuktig	aktiveras	den	under	ca	3	sekunder.	Har	man	fuktat	den	
och	sedan	torkat	av	den	efter	provet,	kan	man	starta	den	på	nytt	efter	ca	10	till	20	
sekunder.

Är	den	däremot	fuktig,	så	har	den	slutat	sända	efter	3	sekunder	och	går	först	att	
starta	igen	efter	att	den	har	varit	torr	i	minst	5	sekunder.
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Mottagare Fuktavkännare (sensor)



FÖRSLAG TILL INSTRUKTION  
FÖR PATIENT/FÖRÄLDER
•	 Öppna	kartongen	och	visa	de	olika	delarna.	Ta	ut	mottagaren	och	nätadaptern.	
Visa	hur	man	kopplar	ihop	dem.	Sätt	nätadaptern	i	ett	vägguttag.

•	 Visa	funktionerna	på	mottagaren.
•	 Testa	mottagaren	genom	att	trycka	på										(2	signaler	ska	låta).	Grön	diod	
tänds.	Tryck	sedan	på									.	Tala	om	att	ljudvolymen	på	larmet	kan	ställas	 
i	3	lägen	genom	att	trycka	på	volymknappen									1-3	ggr.	

•	 Förklara	att	det	finns	en	liten	radiosändare	i	fuktavkännaren	och	att	den	sätts	 
i	gång	så	snart	det	blir	fuktigt	mellan	metallytorna.

•	 Låt	patienten	fukta	ett	finger	och	peka	med	den	mot	metallsidan	av	fuktavkänna-
ren	(förklara	att	detsamma	händer	när	man	kissar	på	fuktavkännaren).	Mottaga-
ren	skall	nu	börja	larma.

•	 Tryck	på	knappen									så	att	den	slutar	larma.
•	 Ta	fram	ett	trosskydd	och	förklara	hur	fuktavkännaren	placeras	i	den	och	där-
efter	klistras	fast	i	ett	par	tätt	åtsittande	trosor/kalsonger.	Visa	att	sensorn	
skall	sitta	så	nära	urinöppningen	som	möjligt.	Alternativt,	visa	hur	man	placerar	
fuktavkännaren	direkt	i	ett	par	kalsonger	genom	att	klippa	ett	litet	hål	på	insidan.	
Avkännaren	hamnar	då	mellan	de	två	tyglagren	på	framsidan.	Det	är	viktigt	att	
trycka	in	sensorn	i	trosskyddet/kalsongen,	så	att	den	inte	har	någon	hudkontakt.

•	 Tala	om	att	mottagaren	skall	stå	så	långt	ifrån	sängen	att	patienten	måste	gå	
upp	för	att	stänga	av	larmet.

Och till sist:
Den viktigaste delen av behandlingen är att patienten sköter detta alldeles själv.

För att göra öppningen drar man isär trosskyddet genom att greppa med 2 fingrar på bak- och framsidan. Sedan klipper man ett litet snitt 
ca 2,5 cm på framsidan. Stoppa försiktigt in ett finger för att skapa plats. Sensorn skall placeras med metallytan mot kroppen. Tryck in 
sensorn så att den inte har någon direktkontakt med huden.

SÅHÄR PLACERAS SENSORN I ETT TROSSKYDD

Klipp ett lite snitt, ca 2,5 cm, på insidan av kalsongen och placera sensorn 
med metall ytan mot kroppen. Tryck ner sensorn så att den inte har någon 
direktkontakt med huden.

SÅHÄR PLACERAS SENSORN DIREKT I KALSONGEN
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NÅGRA	VIKTIGA	SAKER	ATT	KOMMA	IHÅG!
•	 Radiovågor	som	fuktavkännaren	skickar	i	väg	kan	störas,	särskilt	av	datorer,	
trådlösa	termometrar,	hörlurar	och	inbrottslarm	samt	mobiltelefoner,	men	även	
av	lampor	och	batteridrivna	leksaker.

•	 Fuktavkännaren	skall	inte	utsättas	för	länge	för	urin,	eftersom	det	är	mycket	
	aggressivt	mot	metall.	Fuktavkännaren	skall	sköljas	av	med	ljummet	vatten	och	
lite	tvål.	Borsta	gärna	varsamt	med	en	mjuk	tandborste	och	torka	den	torr.

•	 Om	fuktavkännaren	har	suttit	kvar	i	kalsongerna	och	åkt	med	in	i	tvätten	är	den	
förstörd.	Den	tål	ej	att	tvättas	i	disk-	eller	tvättmaskin.

•	 Gör	bara	ett	snitt	som	öppning	i	trosskyddet.	Det	har	hänt	några	gånger	att	bar-
nen	har	gått	på	WC,	dragit	ner	byxorna	och	tappat	fuktavkännaren	i	toalettstolen	
och	spolat	ner	den.

•	 Utrustningen,	som	är	till	låns,	ska	behandlas	varsamt.

•	 Vi	rekommenderar	av	hygieniska	skäl,	en	fuktavkännare	per	patient.

OM	UTRUSTNINGEN	INTE	FUNGERAR:
A)	KONTROLLERA	ATT	MOTTAGAREN	ÄR	PÅSLAGEN.
B)	KONTROLLERA	FUKTAVKÄNNARENS	METALLYTA.
Det	är	viktigt	att	metallytan	på	fuktavkännaren	rengörs	efter	varje	användning.	

TROSSKYDD
Vi	rekommenderar	dessa	trosskydd	som	finns	att	köpa	i	
dagligvaruhandeln.	Gå	alltid	in	på	enurad.se	för	att	få	den	
senaste	informationen	om	vilket	trosskydd	som	fungerar	
bäst.

Produkten är CE-märkt och godkänd enligt europeisk standard och registrerad av  
Läkemedelsverket.

För teknisk information se ”Instruktion och manual Enurad®500”.

ENURAD® AB, Box 162, 443 24 Lerum
Tel: 0303 584 00

Epost: info@enurad.se
enurad.se
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