Malem enurezės (vaikų pirminio naktinio šlapimo nelaikymo)
perspėjimo įtaisas (aliarmas) MO3
Informacinis lapelis
Geriausių rezultatų pasiekiama, kai:
1. Vaikas turi motyvaciją ir pats nori kiekvieną rytą nubusti sausas.
2. Naudojant perspėjimo įtaisą vaikas nubunda nuo signalo.
3. Tėvai/globėjai padeda vaikui nubusti suveikus signalizatoriui, ypač pradinėse gydymo stadijose.
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1. Prijunkite daviklį prie signalizatoriaus blokelio, įsitikinkite, kad Easy-Clip daviklio svirtelė yra pakelta (žr. piešinėlį).
2. Signalizatoriaus blokelį pritvirtinkite prie pižamos švarkelio ar naktinių marškinėlių peties srityje ir nuveskite laidą,
kaip parodyta piešinėlyje.
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3. Pakelkite Easy-Clip daviklio svirtelę ir prisekite daviklį prie apatinių rūbų klostės toje vietoje, kuri, pradėjus
naktį šlapintis, sušlaps pirmiausia. Daviklio gnybtais apkabinkite klostę ir nuspauskite svirtelę (pirmą kartą prieš
segdami pašalinkite apsauginę juostelę).

Svarbu
Stebėkite, kad po svirtele nepatektų jokia medžiaga.
Pritvirtinkite daviklį prie medžiagos, nuspausdami svirtelę.
Apatinių baltinių medžiagos klostę įkiškite tarp daviklio gnybtų.
4. Suveikus garso signalui, reikia pasistengti ir sustabdyti nevalingą šlapinimąsi.
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Išimkite Easy-Clip daviklį, svirtelę palikite pakeltą. Išjunkite garso signalą,
paspausdami mygtuką reset. Po to vaikas tegul baigia šlapintis tualete. Pakeiskite daviklį ir pižamą sausais, daviklį prisekite analogiškai.
Pirmosiomis naktimis tėvų pagalba vaikui nubusti pasigirdus signalui ypač reikšminga.

Svarbu
• Siekiant gero rezultato labai svarbu, kad vaikas, pasigirdus signalui, greitai pabustų. Tačiau daugelis vaikų, įskaitant tuos,
kurie šlapinasi į lovą, miega gana kietai. Todėl pirmosiomis naktimis tėvų pagalba vaikui nubusti pasigirdus signalui ypač
reikalinga.
• Pasikalbėkite su vaiku apie daromą pažangą, geranoriškai padrąsinkite jį.
• Visada skatinkite permiegoti naktį „sausai“: niekada nebarkite, jei jam nepavyko ir miegodamas pasišlapino. Padrąsinimas ir parama –
pagrindinis kelias į sėkmę. Jūs negalėsite padėti vaikui, kuris pats neturės motyvacijos pakeisti situaciją. Tokiu atveju pasistenkite
išsiaiškinti, kodėl vaikas neturi motyvacijos pakeisti situaciją, gal yra kitų problemų.
• Siekiant išvengti atkryčių, aparatą reiktų naudoti mažiausiai dar 2 savaites po to, kai pasiekiamas rezultatas – „sausos“ naktys. Tuo
pat metu prieš miegą daugiau duokite gerti. Tai leis užtvirtinti pasiektą rezultatą ir padės apsisaugoti nuo galimo atkryčio vėlesniu
laikotarpiu. Venkite duoti putojančių gėrimų, arbatos, kavos.

Pastabos
©

• Mygtukas reset garso signalą išjungs tik tuo atveju, jei Easy-Clip daviklio svirtelė pakelta ir daviklis atsegtas nuo apatinių
rūbų.
• Neatjunkite daviklio nuo signalizatoriaus blokelio.
• Aparatas neturi įjungiančio/išjungiančio jungiklio, kuriuo būtų galima išjungti aparatą ir taip ignoruoti reakciją į pasišlapinimą. Srovės
tekėjimas iš baterijų trunka minutę, išskyrus atvejus, kai įsijungia signalas.
• Siekiant išvengti atsitiktinio išsijungimo, daviklis yra patikimai prijungtas prie signalizatoriaus blokelio. Tačiau, jei reikia išvalyti ar
pakeisti, jį galima atjungti. Neatjunkite daviklio, kai aparatas dirba.
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• Reguliariai valykite Easy-Clip daviklį muiluotu vandeniu, nuskalaukite ir nusausinkite.

Daviklis
©

Reguliariai valykite Easy-Clip daviklį muiluotu vandeniu, nuskalaukite. Pašalinkite medžiagos likučius iš gnybtų. Nusausinkite
prieš naudodami.
Daviklio laidas
Labai svarbu, kad laidas, jungiantis signalizatorių su davikliu, nebūtų pažeistas. Laidas pakankamai lankstus, todėl neturėtų sukelti
nepatogumų, ir pakankamai tvirtas, kad tarnautų ilgai. Tačiau jo negalima tempti, trankyti ar kramtyti. Niekada už laido netraukite
daviklio iš po rūbų, ištraukite jį paėmę pirštais. Niekada daviklio gnybtais nesuspauskite laido. Neatjunkite laido, norėdami nutraukti
signalą.

Elektrinis saugumas
Aparatas sukurtas taip, kad atitiktų visus Sveikatos ir Britų standartų BS5724 1 dalies RE1004/03 ir IEC reikalavimus. Maksimali elektros
srovė daviklyje yra mažesnė nei 10 µA. BSI sertifikato Nr.: 115627. BSI EMC bandymo sertifikato Nr.: EZ000505.
Elektrinio saugumo simbolis

Tipas BF.

ženklintas.

Gamintojas pasilieka sau teisę keisti instrukciją savo nuožiūra. 2005 Malem Medical.

Malem enurezės (vaikų pirminio naktinio šlapimo nelaikymo) perspėjimo įtaisas (aliarmas)
Modelis MO3
Užfiksuoti

Atsegti

Segtuko apsauga pasislenka
(užfiksuoja, atsega)

Dangtelį atidarykite monetos kraštu
ar atsuktuvu
Įsitikinkite, kad į tarpus tarp baterijų nepateko
joms išimti skirta juostelė
Mygtukas reset
Keisdami baterijas nesupainiokite
poliariškumo.
Daviklio jungtis

