
FERMI enuresis-alarmsystemet
MOT SANGVATNING 

FERMI -alarmsystemet ar en effektiv, lakemedelsfri och fordelaktig behandlingsmetod mot sangvatning. Systemet bestar av en 
alarmapparat inklusive batteri och ett elektrodforsett bomullslakan. Erfarenheterna ar goda ocksa i Finland i over 20 ar. 

FOREKOMST AV SANGVATNING 

Sangvatningen ar en stor problem for manga barn. Enligt undersokningar forekommer sangvatning hos 10 - 15 % av alla 5-aringar, 2 - 3
% over 12 aringar och 1,5 % av alla 14 aringar. 

BEHANDLING AV SANGVATNING 

Den mest anvanda hemkonsten ar att begransa drickning pa kvallen och nattlig vackning for toalettbesok. Men egentliga problemet 
elimineras inte. Det ar inte fragan av en sjukdom, utan en forsening i utvecklingen att lara sig torr. Behandling med FERMI-
alarmapparat ar den primara egentliga behandlingsmetoden, som stoder inlarningen. Metoden ar effektiv och riskfri utan 
biverkningar. Innan behandlingen paborjas forutsatts det att barnet har lakarundersokts och friskforklarats. 

Nyckeln till framgang ligger i ett tatt samarbete mellan foraldrarna och barnet. Behandlingen bor fortga i tva till tre manader. 
Sangvatningsdagboken ar alltid en del av behandlingen. Aterkommande alarmsignaler och avbrott av sangkissningen leder till att barnet
lar sig att bli torr genom att i somnen uppfatta kissnoden, ocksa utan alarmapparat. Behandlingen genomfors under uppsikt av lakare 
eller halsovardare. Inga egna atgarder forutsatts av barnet, utan eget intresse ar tillrackligt. 

ANVANDNING AV FERMI-ALARMAPPARATEN 

Enuresislakanet, storlek 45 x 75 cm med 30 cm:s forlangningsstycken, placeras jamnt och tvars over mitt i sangen, pa det stalle som 
vanligtvis blir vatt. Lakanets forlangningsstycken viks under madrassen, for att halla lakanet pa sin plats. Gastyg kan spannas over 
lakanet for att ytterligare starka fastsattningen. 

Lakanets ledning kopplas till alarmapparaten. Alarmapparaten kopplas pa genom att trycka pa knappen. For att uppna maximal 
alarmkanslighet bor barnet inte anvanda tjock pyjamas. Speciellt pojkar bor ha tunna pyjamasbyxor/ kalsonger. Nar lakanet blir vatt, 
fororsakas en kortslutning mellan ledningarna i lakanet och ett pipande alarm kan horas. Alarmet stangs av genom att trycka pa 
knappen. Alarmet lar barnet att undermedvetet avbryta kissningen. 

Barnet bor inte vackas for toalettbesok. Men naturligtvis kan barnet sjalvmant ga till toaletten . Efter alarmet byts ett torrt enuresislakan i 
sangen och torr pyjamas pa barnet. Det rekommenderas att ha tva lakan i anvandning turvist. Till behandlingen hor inte att belona 
barnet efter torra natter. 

BEHANDLINGENS EFFEKTIVITET 

Behandlingen har lett till goda resultat. Enligt undersokningar blir 7 - 8 av 10 barn helt torra med hjalp av Fermi-alarmbehandlingen. 
Eftersom behandlingen ar baserad pa en inlarningprocess, blir natterna inte torra genast, utan smaningom under de forsta veckorna. I 
allmanhet lar sig barnet att bli torrt under 6 - 12 veckor, ibland ocksa tidigare. Sangvatningsproblemen kan dock aterkomma, varvid en 
ny Fermi- alarmbehandlingsperiod vanligtvis ger gott resultat. 

Nar Fermi-alarm behandlingen har paborjats, ar det viktigt att fora dagbok hur behandlingen framskrider. I dagbok antecknas vata 
natter, d.v.s. alarmet har ljudit, med minustecken och torra natter med plustecken. Nar minustecknen minskar och plustecknen okar 
betyder det att behandlingen framskrider positivt. I borjan av behandlingen kan flera alarm komma under samma natt. Med avseende pa
inlarningsprocessen ar detta positivt. Enuresislakanet bor alltid bytas efter alarm och behandlingen borde tacka hela natten. 

Uppfoljningen kan ocksa goras i ett litet rutigt hafte. Pa varje sida antecknas datumen i ``vanstra ́ ́ kolumnen (sa manga som ryms under
varandra t.e.x. veckovist). Till hoger om datumen antecknas tillsammans med barnet respektive utfall, minus- eller plustecken beroende 
pa hur natten har gatt. Detta sporrande anteckningssatt askadliggor visuellt, hur behandlingen framskrider. Uppfoljningen bor fortga 
annu tva manader efter att anvandningen av Fermi-alarm har upphort. Detta p.g.a. att inlarningsprocessen fortsatter fastan 
alarmapparaten gloms bort. 



TVATTINSTRUKTION FOR ENURESISLAKAN 

Ledningarna i lakanet ar bestandiga mot tvattmedel, men tal inte vridning. Lakanet handtvattas i ljummet vatten med svagt tvattmedel, 
skoljes, tojs forsiktigt och hangs pa tork pa en luftig plats. Lakanet tal blekmedel och kan strykas. 

BATTERI 

Nar alarmsignalen blir svag, bor batteriet bytas ut. Batterifackets lock ar fast med tva skruvar. Skruvarna losgors med skruvmejsel och 
nytt batteri satts pa plats. Batteri: 9 V, 6LR61 eller motsvarande 

BRUKSANVISNING 

Bruksanvisning ingar i leveransen. Apparaten har ett ars garanti. 

TILLAGGSUPPGIFTER OCH BESTALLNINGAR: 


