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Epilepsi/krampealarm EPI-2000

Til børn og voksne der skal
overnatte uden for hjemmet.

EPI-2000

RX-2004
Modtager

Otte gode grunde til at vælge EPI-2000 Epilepsi-/
krampealarm fra KNOP ELEKTRONIK i Struer.

1. Indbygget rysteføler.
2. Tilslutning for ekstern føler EPI-2000S.
3. Indbygget sender til trådløs overførsel af alarm til

modtager.
4. Relæudgang potentialefri for tilslutning til et

bestående system på plejehjem ell. sygehus.
5. Let daglig betjening til gavn for personale.
6. Hurtig indstilling.
7. Drives af 2 stk. standart 1,5 volt Alkaline batterier.
8. Op til et ½ år mellem batteriskift.

Sygehus- og institutionssenge som er opbygget med fjederbunde
egner sig fortrinligt til ophæng af EPI-2000. Ophængning under
sengen kan dog vanskeliggøres på grund af bevægelige dele.
(Løsning:
Anvend ekstern føler EPI-2000-S som placeres oven på
madrassen.)

Der findes i dag mange madrasser, der på grund af deres
opbygning og brug af materialer, dæmper rystelserne fra
krampeanfaldet, så man ikke kan registrere sikkert under dem.

Den nye eksterne føler EPI-2000S løser disse opgaver, da den
placeres på oversiden af madrassen lige under topmadrassen.
Endvidere registreres rystelser fra børn og lette voksne personer
bedre ved denne placering.

Føleren EPI-2000S placeres tæt på kroppen, hvor kramperne er kraftigst. Dette giver den bedste registrering.

    

EPI-2000-S FØLER

   
EPI-2000-S
Ekstern føler

EPI-2000
EPI-Alarm

Et sæt består af følgende:
1 stk. EPI-2000
1 stk. EPI-2000-S
1 stk. RX-2004
Sættet kan placeres i sengen på
et par minutter og pakkes
sammen på få minutter.
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Det er let at anvende EPI-2000 med ekstern føler EPI-2000S samt modtager RX-2004 (ved hjælp af den løse
føler EPI-2000S, som ikke er monteret fast i sengen), når det drejer sig om børn, som skal på lejrskole eller på
besøg hos familien m.m., da det kun tager et øjeblik at pakke systemet sammen og tage det med sig.

Ekstern føler EPI-2000S
KNOP ELEKTRONIK har udviklet den ny eksterne føler EPI-2000S til at detektere krampeanfald fra
oversiden af madrassen. Føleren kan anvendes i de fleste senge. Føleren lægges på oversiden af madrassen
eller under topmadrassen/overmadrassen nær ved personen.. Der findes ikke nogen generel regel for
placeringen, da der er flere ting at tage hensyn til, særlig senge- og madrastype. Man skal også tage hensyn til
sengens størrelse i forhold til personens størrelse og vægt (en lille person / barn kan flytte sig rundt i sengen
og komme væk fra føleren, hvilket resulterer i at der muligvis ikke registreres nogen rystelse.)

Føleren har også vist sig anvendelig på forskellige kørestole, monteret på armlænet. (Man skal altid forsøge
sig frem til den bedste placering.)

Epilepsialarm EPI-2000/433-10 til
institutionsbrug.
Et system består af følgende enheder:

EPI-2000 har en indbygget sender, der
overfører alarmen til modtager RX-300.
EPI-2000S ekstern føler til EPI-2000.
Pager RX-300 med 99 kanaler og en
rækkevidde fra 20 til 50 m.

Epilepsialarm EPI-2000 / PRC2000RP
til  institutionsbrug.
Et system består af følgende enheder:
EPI-2000 har en indbygget sender, der
overfører alarmen via PRC2000RP.
EPI-2000S ekstern føler til EPI-2000.
PRC2020V Modtager med 4 kanals vibrator til
lydløs modtagelse af alarm. Rækkevidde op til
500 m.

EPI-2000
Epilepsialarm

  
EPI-2000S
Ekstern føler RX-300

Pager

PRC-2020V
Modtager

  
EPI-2000S
Ekstern følerEPI-2000

Epilepsialarm
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HVORNÅR KAN JEG BRUGE EPI-2000?
a. Ved kloniske anfald.
b. Ved generaliserede tonisk/kloniske krampeanfald (GTK).

Altså ved anfald, der medfører egentlige kramper.

ANFALDS TYPER

Der findes forskellige former for epileptiske anfald. Nogle anfald består af at almindelige
sanseindtryk forvrænges ganske kortvarigt eller af svedudbrud, hjertebanken ell. lign.; andre
påvirker bevidstheden og kan resultere i, at man mister kontakten til omgivelserne og måske
foretager ejendommelige handlinger; atter andre kan optræde som ultrakorte anfald med
fuldstændigt bevidsthedstab og evt. lette rystelser/kramper. Nogle anfald kan vise sig som
pludselige rykvise trækninger i hals, overkrop, skuldre og arme. De fleste forbinder epileptiske
anfald med bevidstløshed, kramper i hele kroppen, evt. ledsaget af et skrig og/eller ufrivillig
vandladning og/eller tungebid.

EPILEPTISKE ANFALD DELES I TO HOVEDGRUPPER :

a.  Generaliserede anfald
b.  Partielle anfald

Hovedgruppen er afhængig af, hvor i hjernen anfaldet starter. Et anfald som fra starten ser ud til at
omfatte hele hjernen, kaldes et primært generaliseret anfald, mens et anfald der starter i et bestemt
område kaldes et partielt anfald; dette kan være med eller uden sekundær generalisering.

PRIMÆRT GENERALISEREDE ANFALD:
Ved primært generaliserede anfald starter anfaldet samtidig i hele hjernen, og patienten er uden
bevidsthed under selve anfaldet.

PARTIELLE  ANFALD:
Partielle anfald og partiel epilepsi betyder, at kun en mindre del af hjernen er inddraget under
anfaldet. Et partielt anfald kan brede sig til hele hjernen og derved udvikle sig til et sekundært
generaliseret anfald.

GENERALISEREDE TONISK/KLONISKE KRAMPEANFALD (GTK)
er epileptiske anfald, hvor de abnorme impulser involverer hele hjernen. Anfaldet starter med
stivnen af musklerne og dermed kroppen, der afløses af rytmiske ryk i hele kroppen. *

KOMPLEKSE PARTIELLE ANFALD
er partielle anfald med påvirket bevidsthed, der har udgangspunkt i mindre dele af hjernen. Et
komplekst partielt anfald kan spredes og ender dermed i et sekundært generaliseret krampeanfald.*
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SEKUNDÆRT GENERALISEREDE TONISKE/KLONISKE KRAMPEANFALD
er krampeanfald der forudgås af et partielt anfald, krampeanfaldet er sekundært i forhold til det
primære partielle anfald. *

SIMPLE PARTIELLE ANFALD
er partielle anfald med bevaret bevidsthed, der har udgangspunkt i en mindre del af den ene
hjernehalvdel. Et simpelt partielt anfald kan spredes og bliver dermed til et komplekst partielt
anfald eller et sekundært generaliseret krampeanfald. *

*: Fra ordliste i hæftet EPILEPTISKE SYNDROMER af Lene Sahlholdt. Udgivet af Videncenter
om Epilepsi.

Knop Elektronik har udviklet en serie af produkter til forskellige behov. Enhederne kan anvendes
alene eller sammen i forskellige kombinationer, for at konstatere forskellige reaktioner. Eks.:
Kramper, lyde, vandladning, sved, eller fald.

Nogle bor alene, andre har familie omkring sig og atter andre har personale på plejehjem eller
anden institution i nærheden som kan komme til hjælp, hvis de har en alarm installeret.

Brugerens situation varierer meget. Nogen bor alene uden nogen omkring sig i egen bolig. Det kan
også være børn som sover på eget værelse.
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Placering af knapper og indikator og tilslutninger.

LOW BATT
indikator

CLOCK indikator

Tilslutning
ekstern føler.
EPI-2000S

Display

ON/OFF knap

PULS knap

ALARM indikator

PROG indikatorOFF indikator

ON indikator

EPI-2000 EPILEPSIALARM

Relæudgang
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   1.  Betjeningsknapper
Vi har arbejdet meget med betjeningen af EPI-2000, for at gøre det let for brugerne. Der er kun to
knapper til daglig betjening samt programmering. Dette er ikke mindst vigtigt på institutioner, hvor
der ofte kan være mange personer, der skal betjene mange forskellige apparater.

EPI-2000 har to betjeningsknapper. Disse bruges til den daglige betjening og til programmering.
Brugeren skal til daglig kun tænde og slukke EPI-2000 ved hjælp af ON/OFF knappen. EPI-2000
husker altid indstillingen. Under indkøring af EPI-2000 indstiller man antallet, af rystelser/kramper
der skal til inden alarmen aktiveres. Dette sker ved at betjene knappen mærket med PULS. (Se
under indstilling af antal rystelser.)

2.  Kontrol af Indstillinger
Trykker man een gang på PULS knappen, viser displayet og de 6 røde indikatorer helt for oven,
indstillinger for EPI-2000 i en sekvens, hvor hver indstilling vises et øjeblik, inden den fortsætter.
(Denne kontrol kan man foretage så ofte man vil.)

 Først viser displayet det antal rystelser/kramper den er indstillet til. F.eks. 05
 Displayet viser derefter klokken. F.eks. 19.30
 Displayet viser, hvornår EPI-2000 automatisk tænder. F.eks. 20.00
 Displayet viser hvornår EPI-2000 automatisk slukker. F.eks. 07.30
 Hvis automatisk ON/OFF ikke anvendes, skal ON og OFF tid være indstillet til kl.00.00

3.  Indstilling af rystelser
Trykkes een gang på PULS knappen vises indstillingen. Trykkes flere gange forøges antallet, ifølge
tabellen nedenfor.
Tabel: (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90)

 Herefter viser displayet hele apparatets status og displayet slukker.
 EPI-2000 er nu klar til brug. (Hvis programmering ønskes: Gå videre til pkt. 10.)

4.  Følsomhed
EPI-2000 registrerer selv meget små rystelser/kramper ved krampeanfald. Det er den type rystelser
der normalt fremkommer ved kloniske og generaliserede tonisk/kloniske anfald (GTK).
Følsomhed: EPI-2000 er fra fabrikken sat til største følsomhed og kan ikke ændres af brugeren.
Den eneste justering, der skal foretages hos brugeren, er indstillingen af det antal rystelser/kramper
man ønsker, der skal aktivere alarmen.

5.  Tænd og sluk af EPI-2000 manuel eller automatisk
ON og OFF af EPI-2000 kan ske manuelt eller automatisk. Fra fabrikken er EPI-2000´s automatiske
ON/OFF funktion indstillet til ON kl. 00.00 og OFF kl. 00.00 hvilket betyder, at den manuelle
funktion er aktiv.
EPI-2000 tændes og slukkes manuelt ved at trykke på ON/OFF knappen.
 Trykkes der een gang på ON/OFF knappen viser displayet ON eller OFF. Trykkes der flere

gange vil displayet skifte mellem ON og OFF, hvorefter displayet slukker.
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6.  Kontroller ON/OFF ved manuel brug.

 EPI-2000 er manuelt slukket.
      Tryk een gang på ON/OFF knappen og displayet viser OFF (indikatorerne CLOCK og ON
      lyser).

 EPI-2000 er manuelt tændt.
      Tryk een gang på ON/OFF knappen og displayet viser ON (indikatorerne CLOCK og ON
      lyser).

7. Kontrol af automatisk tænd/sluk funktion
Ved automatisk tænd/sluk funktion skal apparatet være sat til manuel ON i display.

       Eks.: EPI-2000 er sat til 05 rystelser. Klokken er 16.30, automatisk ON sat til klokken 19.30 og
       automatisk OFF til klokken 07.30.

7.1. Tryk en gang på ON/OFF knappen, displayet viser ON, (indikatorerne CLOCK og OFF lyser).
 (Display slukker efter 5 sek.)

7.2. Tryk en gang på PULS knappen og displayet viser indstillingerne.

7.3. Display viser 05 for det antal rystelser/kramper EPI-2000 er indstillet til at give alarm ved.

7.4. Display viser 16.30 (indikatoren CLOCK lyser).

7.5. Display viser ON tidspunkt 19.30 (indikatorerne ALARM og ON lyser).

7.6. Display viser OFF tidspunkt 07.30 (indikatorerne ALARM og OFF lyser).

7.7. Display slukker.

8.   Programmeringsindstillinger.
Sørg for at have koden nedskrevet på et stykke papir inden De begynder programmeringen.

                                                    

         (x)  OFF / ON
d1 1 x =1
d2 2 x
d3 4 x =4
d4 8 x

(X) = Hex decimaltal

Værdi ved sammentælling =5

         (x)  OFF / ON
b1 1 x x =1
B2 2 x
B3 4 x
B4 8 x x =8

(X) = Hex decimaltal

Værdi ved sammentælling = 9

     OFF / ON
A1 X 1
A2 X
A3 X
A4 X 4
A5 X
A6 X 6
A7 X
A8 X 8
Systemkode
Nr, 1468

8.1 Systemkode 1468 8.2 Alarm ID kode 8.3 Batteri alarm ID kode

Kode
1468

Kode
5

Kode
9
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9.   Beskrivelse af programmering.
Læs programmeringsvejledningen grundigt igennem, inden De begynder og følg den nøje.

Hold ON/OFF knappen og PULS knappen nede samtidig i 5 sekunder, til displayet viser A1
(samtidig lyser indikatorerne PROG og ALARM samt ON eller OFF).

A1 til A8 angiver systemkode, som bestemmer hvilket system apparatet tilhører. Systemkoden er
valgfri.

A1 ændres til ON ell. OFF i displayet ved tryk på PULS knappen. Skift til A2 ved tryk på ON/OFF
knappen og vælg igen ON ell. OFF i displayet ved tryk på PULS knappen og fortsæt på samme
måde, til du har været igennem A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8.

Efter A8 vises d1 som er starten på ID koden. ID koden består af d1, d2, d3, d4, som kombineres til
det tal, man ønsker vist på Micropager 433-10 ved alarm. Tallene dannes i det hexadecimale
talsystem og yderligere vejledning fås i brugsanvisningen til Micropager 433-10.

Efter d4 vises b1, som er starten på ID koden. ID koden består af b1, b2, b3, b4, som kombineres til
det tal, man ønsker vist på Micropager 433-10 ved batterialarm.

Efter b4 vises klokken (indikatoren CLOCK lyser), som (f.eks. 16.30) stilles ved, at ændre det
blinkende tal med PULS knappen. Når det rigtige tal vises, trykkes een gang på ON/OFF knappen
og det næste tal blinker. NB. 2. ciffer i timetallet blinker først, derefter det første osv.

Efter indstillingen af klokken vises automatisk ON tidspunkt (indikatorerne ALARM og ON lyser).
Fortsæt indstillingen ved at ændre det blinkende tal med PULS knappen. Når det rigtige tal vises,
trykkes een gang på ON/OFF knappen og det næste tal blinker.

Efter indstillingen af automatisk ON tidspunkt indstilles automatisk OFF tidspunkt (indikatorerne
ALARM og OFF lyser). Fortsæt indstillingen ved at ændre det blinkende tal med PULS knappen.
Når det rigtige tal vises, trykkes een gang på ON/OFF knappen og det næste tal blinker.

(Hvis automatisk ON/OFF tidspunkt ikke anvendes, skal både ON og OFF tidspunkt være indstillet
til kl.00.00)

Efter indstilling af ON/OFF tidspunkt er programmeringen færdig og displayet slukker

10.  Programmering.
Hold ON/OFF knappen og PULS knappen nede samtidig i 5 sekunder, til displayet viser A1. PULS
knappen ændrer ON/OFF. ON/OFF knappen stepper frem i programmeringen

Indstilling af system kode. Eks. 1468:
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10.1. A1 → ON (= 1)
10.2. A2 → OFF
10.3. A3 → OFF
10.4. A4 → ON (= 4)

10.5. A5 → OFF
10.6. A6 → ON (= 6)
10.7. A7 → OFF
10.8. A8 → ON (= 8)

Indstilling af ID kode:
D1 til d4 angiver hvilket tal, der skal vises i Micropager 433-10 når en alarm modtages. Eks. 3
(hexadecimalt, se brugsanvisning for Micropager 433-10):
10.09. d1  → ON
10.10. d2  → ON
10.11. d3  → OFF
10.12. d4  → OFF

Indstilling af batterialarm:
B1 til b4 angiver, hvilket tal der skal vises i Micropager 433-10, når der skal skiftes batterier i EPI-
2000:
10.13.  b1 → OFF
10.14.  b2 → OFF
10.15.  b3 → OFF
10.16.  b4 → OFF

B1, b2, b3, b4 i stilling OFF viser et 0 i displayet på Micropager.

Indstilling af uret. Eks. 16.30:
10.17 Tryk een gang på ON/OFF knappen og klokken ses, samtidig lyser indikatoren CLOCK. Nu
indstilles klokken ved at ændre det blinkende ciffer. Tryk på PULS knappen det antal gange, det er
nødvendigt, indtil første ciffer er rigtigt (i eks. 6), tryk en gang på til ON/OFF knappen og De kan
ændre det næste ciffer (1) på samme måde, indtil alle fire cifre er korrekte. NB. 2. ciffer i timetallet
indstilles først, derefter 1. ciffer osv.

Indstilling af automatisk tænd tidspunkt. Eks. 20.00:
10.18 Nu indstilles ’tænd’ tidspunktet ved at ændre det blinkende tal, (indikatorerne ALARM og
ON lyser). Tryk på PULS knappen det antal gange det er nødvendigt indtil første ciffer er rigtigt (i
eks. 0). Tryk en gang til på ON/OFF knappen og De kan ændre det næste ciffer (2) på samme måde
til alle fire cifre er korrekte.

Indstilling af automatisk sluk tidspunkt. Eks. 07.00:
10.19 Nu indstilles ’sluk’ tidspunktet ved at ændre det blinkende tal, (indikatorerne ALARM og
OFF lyser). Tryk på PULS knappen det antal gange, der er nødvendigt indtil første ciffer er rigtigt (i
eks. 7), tryk en gang på ON/OFF knappen og De kan ændre det næste ciffer (0) på samme måde,
indtil alle fire tal er korrekte.
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