
www.solutionmedical.gr

Ασύρματο σύστημα νυχτερινής ενούρησης

Το ασύρματο σύστημα ανάδρασης για την 

αντιμετώπιση της βραδινής ενούρησης της Rodger 

είναι μια πλήρης λύση για το πρόβλημα της βραδινής 

ενούρησης του παιδιού σας. Είναι πολύ απλό και 

αποτελεσματικό στη χρήση του.

Το παιδί το φοράει εύκολα και βολικά επειδή τα ειδικά βρακάκια του δεν διαφέρουν καθόλου από 

κανονικά εσώρουχα. Όταν είναι ώρα για ύπνο, το παιδί συνδέει το μικροσκοπικό πομπό στα κλιπάκια 

του εσώρουχου, βάζετε το "ξυπνητήρι - δέκτη" στην πρίζα (οπουδήποτε στο δωμάτιο) έτσι μόλις το 

παιδί σας χάσει έστω και λίγες σταγόνες κατά τη διάρκεια του ύπνου του χτυπάει ο συναγερμός και 

ειδοποιεί άμεσα και το παιδί και εσάς έτσι το παιδί σηκώνεται για να τελειώσει "το έργο του" στην

 τουαλέτα. Τον δέκτη, εάν θέλετε, μπορείτε αντί για ρεύμα να τον χρησιμοποιείται με μπαταρίες 

(ιδιαίτερα βολικό για καταστάσεις κάμπινκ κλπ). 
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Bed-wetting alarm, ένα απλό σύστημα για να λύσει το 
πρόβλημα της νυχτερινής ενούρησης στα παιδιά

Το ασύρματο σύστημα νυχτερινής ενούρησης  της Rodger 
έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

· Είναι ασύρματο, δεν υπάρχουν καλώδια να 
μπερδεύονται και να ενοχλούν στον ύπνο του 

· Η ένταση του ήχου(ξυπνητήρι) ρυθμίζεται στό 
επίπεδο που θέλετε

· Ενεργοποιείται μόλις αισθανθεί την παραμικρή 
υγρασία 

· Ο πομπός έχει εμβέλεια μέχρι 15 μέτρα 
· Δεν χρειάζονται ειδικά στρώματα και σεντόνια 

ακράτειας 
· Τα βρακάκια του είναι unisex - φοριούνται άνετα 

από αγόρια και κορίτσια 
· Μπορείτε να προμηθευτείτε επιπλέον βρακάκια 
· Για παιδιά με προβλήματα ακοής υπάρχει επιλογή 

ισχυρής συσκευής δονήσεων

Το σύστημα περιλαμβάνει:

· 1 πομπό

· 1 δέκτη (ξυπνητήρι) 

· 2 ειδικά βρακάκια με αισθητήρες 

· οδηγίες χρήσης

· ημερολόγιο προόδου

· αυτοκόλλητα
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