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Larm 

Emfit 

HMV art nr: 37764 Ej beställningsbar i webSesam 

 

Leverantör: Abilia www.abilia.se 

Storlek: (LxBxH) 9,6 x 12,7 x 3,4 cm, 40 x 58 cm (sensor) 

Beskrivning: Emfit epilepsilarm är utvecklat för att registrera 
epileptiska anfall med muskelkramper som 
generella tonisk–kloniska anfall (GTK–anfall) hos 
en person som ligger i sängen. Emfit epilepsilarm 
kan också registrera att en person lämnar sängen. 
Passar både vuxna och barn. Består av en sensor 
som monteras under madrassen och en 
kontrollenhet 

  

Epiton 

HMV art nr: 18423 Ej beställningsbar i webSesam  

Leverantör: Abilia www.abilia.se 

Storlek: (LxBxH) 16 x 10 x 4,5 cm, 4 x 2 cm (mick) 

Beskrivning: Falck EpiTon är ett epilepsilarm som registrerar 
ljud vid ett toniskt anfall eller vid starten av ett 
GTK–anfall. Kännetecken för ett toniskt anfall kan 
vara ett kortvarigt skrik eller en mer långvarig 
smackning etc.  
 

  

Epifukt  

HMV art nr: 18236 Ej beställningsbar i webSesam 

 

Leverantör: Abilia www.abilia.se 

Storlek: (LxBxH) 16 x 10 x 4,5 cm, 40 x 58 cm (sensor) 

Beskrivning: Falck EpiFukt är ett epilepsilarm som registrerar 
fukt som urinavgång, svettning, kräkning och 
salivering. Inställningsmöjligheter för både små 
och stora mängder fukt. Kan användas i säng, 
rullstol eller vilstol. 
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EPIsafe 2 

HMV art nr: 37765 Ej beställningsbar i webSesam 

 

Leverantör: 
Abilia www.abilia.se 

Storlek:  13,5 x 12,5 x 3,8 cm, 5,2 x 4 cm (+ armband) 

Beskrivning: EPIsafe registrerar kramper i armen som en följd 
av epileptiska anfall. Sensorn kan används både i 
sängen under natten och vid uppegående. 
EPIsafe består av ett armband med en inbyggd 
sensor och ett uppladdningsbart batteri, samt en 
huvudenhet som tar emot larmet ifrån sensorn. 
Målgruppen är vuxna och större barn (över 40 kg). 

EpiMobile 

HMV art nr: 41527 Ej beställningsbar i webSesam  

Leverantör: Abilia                           www.abilia.se 

Beskrivning: EpiMobile registrerar skakningar i armen till följd 
av generaliserade toniskt/kloniska epileptiska 
anfall. Larmet består av ett armband med inbyggd 
sensor och en mobiltelefon med EpiMobile 
applikationen installerad. Vid anfall blir anhörig 
eller stödperson uppringd och kan via GPS-enhet 
lokalisera användaren. 
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