FERMI enuresis-halytinjarjestelma
YOKASTELUN HOITOON
FERMI -halytinjarjestelma on tehokas, laakkeeton ja edullinen yokastelun hoitomuoto. Halytinjarjestelmakokonaisuuteen
kuuluvat paristokayttoinen halytinlaite ja puuvillakankainen, johtimin varustettu lakana. Naista on hyvia kokemuksia yli 20
vuoden ajalta myos Suomessa.

YOKASTELUN YLEISYYS
Yollinen vuoteenkastelu on suuri ongelma monelle lapselle. Tutkimusten mukaan sita esiintyy 10 - 15 %:lla kaikista 5-vuotiaista,
2 - 3 %:lla 12-vuotiaista ja viela 1,5 %:lla kaikista 14-vuotiaista.

YOKASTELUN HOITO
Iltajuomisen rajoittaminen ja yolla WC:hen kokeiltuja kotikonsteja yokastelun ehkaisyksi. Niiden ei ole kuitenkaan todettu poistavan
ongelmaa. Kyse ei ole varsinaisesta sairaudesta, vaan kuivaksioppimisen viivastymisesta. Kasteluhalytinhoito on ensisijainen
varsinainen hoitokeino oppimisen tukemisessa. Hoitona se on tehokas ja vaaraton hoitotapa, jolla ei ole sivuvaikutuksia. Edellytys
hoidon aloittamiselle on, etta laakari on todennut lapsen terveeksi.
Halytinlaitteen kaytossa lapsen ja vanhempien yhteistyo ovat hoidon onnistumisen avaimia. Hoidon keston tulisi olla kaksi, kolme
kuukautta. Kastelupaivakirja on aina osa halytinlaitehoitoa. Toistuvat halytyskerrat ja pissaamisen keskeytyminen johtavat siihen,
etta lapsi oppii kuivaksi ilman halytinaantakin tiedostamalla pissahadan unen alta. Hoito toteutetaan laakarin tai hoitajan
valvonnassa. Hoito ei edellyta lapselta mitaan omia toimia, kiinnostus riittaa.

FERMI-HALYTTIMEN KAYTTO
Halytinlakana, jonka koko on n. 45 x 75 cm ja jossa on 30 cm pitkat jatkeet. Se asetetaan sileaksi poikittain vuoteen keskelle.
Lakanan jatkeet taitetaan patjan alle, jotta lakana pysyisi paikallaan. Taman varmistamiseen voidaan kayttaa harsomaista kangasta
lakanan paalla. Laitteen lakanan tulee sijaita silla alueella, jonka tiedetaan kostuvan.
Lakanassa oleva johto yhdistetaan halytinlaitteeseen. Laite kaynnistetaan nappia painamalla. Jotta halytin soisi mahdollisimman
nopeasti, ei lapsella saisi olla paksua yoasua. Ainakin pojalla tulisi olla ohuet poksyt. Lakanan kastuttua siina olevat johtimet
aiheuttavat oikosulun ja laitteesta alkaa heti kuulua piippaava aani, joka saadaan sammumaan nappia painamalla. Halyttimen aani
opettaa lapsen alitajuisesti katkaisemaan pissan tulon.
Lasta ei heratella eika kayteta wc:ssa. Omasta halustaan lapsi tietenkin voi kayda pissalla. Halyttimen soitua sankyyn vaihdetaan uusi
lakana ja vaihdetaan kuivat housut. Suositellaan kahden halytinlakanan kayttoa. Lapsen palkitseminen kuivien oiden jalkeen ei kuulu
hoitoon.

HOIDON TEHOKKUUS
Hoitotulokset halytinhoitoa kaytettaessa ovat hyvat. Tutkimusten mukaan 7 - 8 kymmenesta tulee taysin kuivaksi
kasteluhalytinhoidon avulla. Koska hoito perustuu oppimiseen, ei kuivia oita tule heti, vaan vahitellen ensimmaisten viikkojen
aikana. Lapsi oppii kuivaksi yleensa 6 - 12 viikossa, joskus aikaisemminkin. Oire saattaa kuitenkin uusiutua, jolloin uusi
halytinhoitojakso antaa yleensa hyvan tuloksen.
Kun halytinlaitehoito on alkanut, on tarkeaa pitaa kirjaa hoidon etenemisesta. (kts. alla olevaa merkintataulukkoa)
Talloin merkitaan kastelupaivakirjaan laitteen soitot eli kun lapsi on kastellut, miinusmerkilla ja kuivat yot plusmerkilla. Laitteen
soitto tarkoittaa myos sita, etta silloin on ollut meneillaan oppimistapahtuma. Soittojen ja kastelun vahetessa plusmerkit lisaantyvat ja
hoito etenee positiiviseen suuntaan. Hoidon alussa voi tulla useitakin soittokertoja yossa, mika oppimisharjoittelun kannalta on hyva
asia. Halytinlaitteen lakana pitaisi siis vaihtaa aina ja hoidon tulisi kattaa koko yoaika.

Seuranta voidaan tehda myos ruudulliseen pikkuvihkoon, johon merkitaan kullekin sivulle paivamaarat yhteen pystyriviin.
Paivamaarien peraan merkitaan yhdessa lapsen kanssa miinukset tai plussat sen mukaan miten yo on mennyt. Tama kannustava
merkintatapa hahmottaa visuaalisesti, miten hoito edistyy. Muistivihkoa pidetaan viela kahden kuukauden ajan halytinlaitteen kayton
lopettamisen jalkeen, jolloin oppiminen jatkuu, vaikka halytinlaite unohtuu.

LAKANAN PESUOHJE
Lakanassa olevat johtimet kestavat pesunesteita, mutta eivat kesta kiertamista. Lakana pestaan sen tahden kasin haaleassa vedessa
miedolla pesuaineella, huuhdotaan, venytetaan varovasti ja ripustetaan kuivumaan ilmavaan paikkaa. Lakanaa ei saa pesta
pesukoneessa eika sita saa vaantaa eika lingota. Lakana kestaa valkaisuaineita, ja sita voi silittaa.

PARISTO
Halytinaanen heiketessa paristo on vaihdettava. Paristo sijaitsee kojeen lokerossa, jonka kansi on kiinnitetty kahdella ruuvilla. Ruuvit
irrotetaan ruuvimeisselilla, uusi paristo asetetaan paikoilleen ja ruuvit kiristetaan. Paristo: 9 V, 6LR61 tai vastaava.

KAYTTOOHJEET JA TAKUU
Kaikissa toimituksissa on kayttoohje. Halytinlaitteella on vuoden takuu.
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