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Wet-Stop3 Apparaturet er et opførsels modificeret system for behandling af 
sengevædning. Dette apparatur kan bruges til påvisning af vådhed resulteret 
af vandladning. Apparaturet består af en alarm enhed fastsat til en sensor via 
en kabel forbindelse. Alarmens enhed er designet med et magnetisk tether 
fastsættelses system til at bære med/på en pyjamas eller en skjorte top. Alarmen 
har 5 afvekslende forskellige toner for at undgå brugeren i at blive vant til lyden.  
Sensoren er designet med en klemme, som tillader nem fastsættelse til pyjamas 
bukser eller underbukser.

Hvordan Bruges Din Wet-Stop3 Alarm
Før-Brug Test:  Luk batteri rummet op og indsæt 2 AAA batterier (ikke 
includeret).  Hvis batterierne indeholder kræfter og hvis de er indsat korrekt vil 
den hvide knap på siden af alarmen resultere i et blinkende lys. Fastsæt sensor 
kablet ved sikkert at insætte enden af kablet i  alarmen. Luk sensor klemmen op 
og indsæt en våd klud helt inden i sensor klemmen og luk. Alarmen virker hvis 
der kommer lyde eller vibreringer. 
For at stoppe alarmen tryk på den hvide knap i 3-4 sekunder OG afbryd sensor 
kablet eller tør sensoren af. Med andre ord, dette er en to trin proces og alarmen 
vil ikke stoppe lyd eller vibration uden at der holdes på off knappen i 3-4 sekunder 
og ved enten at afbryde sensor ledningen eller ved helt at tørre den helt af. Når 
sensoren aftørres , løft klemmen og tør helt af fra top til bund af sensoren med en 
tør klud, håndklæde eller toilet papir. Det kan hænde at fugt fra dine fingre vil 
udløse alarmen. Hvis dette sker, skal du bare resætte alarmen. 

Wet-Stop3 Brug:  Luk batteri rummet op og flyt alarm/vibration knappen til V= 
kun vibration, A= kun alarm; eller VA= vibration og alarm. Udskift batterierne 
og luk batteri rummet. Fastsæt alarm enheden til pyjamasen ved brug af den 
magnetiske tether spænde/strop.  En frivillig fastsættelses metode er at fastsætte 
alarm enheden til pyjamas toppen ved brug af en sikkerhedsnål  igennem hullet i 
toppen af tether spændet/troppen. Derefter, put sensor ledningen under pyjamasen 
eller natskjorten, gå ind ved flippen og ud igennem natskjortens ærme. Fastsæt 
sensoren til undertøjet ved at åbne og derefter lukke klemmen.  Giv sensoren 
et forsigtigt ryk for at sikre at den er fastsat til undertøjet.  Et lille smule fugt 
på undertøjet som er i kontakt med sensoren vil fremkalde alarmen til lyd eller 
vibration, så vær sikker at sætte sensoren tæt på området hvor urinen kommer 
ud af kroppen. Når alarm eller vibration sker, bør barnet slukke Wet-Stop3 ved 
at trykke på den hvide off knap i 3-4 sekunder, OG enten afbryde sensoren fra 
alarmen eller tørre sensoren af med en tør klud, håndklæde eller toilet papir. 
Husk dette er en to trin proces og alarmen vil ikke stoppe lyd eller vibration uden 
at der holdes på off knappen i 3-4 sekunder eller ved at afbryde sensor ledningen 
eller ved helt at tørre sensoren af fra top til bund. Hensigten er at gøre det mere 
vanskeligt for barnet at slukke for alarmen uden helt at vågne helt op. Alarmen 
vil ikke stoppe før denne 2 trin proces er gennemført. Advarsel: Hold ikke en 
alarm enhed indenfor 5 centimeter fra øret. 

Forældre Hjælp er Nødvendig Ved Brug Af Alarmen:
Gennem tiden af brug af alarmen, vil forældre hjælp være nødvendig for at 
lære barnet i at reagere og vågne til alarmen eller vibration. Gennem denne tid 
er det almindeligt for dit barn at tømme blæren i sengen og opdage på vej til 
toilettet at der ikke er mere at tisse ud.  Gennem de første uger bør dit barn stoppe 
vandladningen tidligere og afslutte vandladningen på toilettet. Hver succes vil 
resultere i mindre våde pletter, som vil inskrænke yderligere ved fortsat træning. 
Snart derefter , bør dit barn begynde at vågne når det føles trængt, imødegå 
alarmen. Der vil stadig være tider hvor alarmen vil lyde, men den våde plet vil 
kun være på undertøjet, efterlader sengen tør. Efter omkring en til tre måneder, 
bør dit barn have perioder af uafbrudt tørhed. Der kan stadig være tilfældige våde 
nætter, så fortsæt brug af alarmen indtil dit barn har haft en månedes uafbrudt 
tørhed, før stop bruget af alarmen. 

Et tilbagefald er når dit barn vådlægger i to eller flere nætter i træk efter en 
månedes eller mere i tørhed. Hvis et tilbagefald sker, begynd at brug alarmen 
igen med det samme. Tilbagefald er normalt lettere at kurere end den orginale 
vådelægning. Siden dit barn måske er blevet uvant med alarmen, vil der i starten 
være brug for forældre hjælp, som hvis alarmen først var introduceret.  Resultater 
vil variere fra barn til barn. 

Trænings Tips:  
1- Dit barn skal påmindes hver nat om at stoppe vandladningen så snart der er 
viden om alarmens lyd eller vibrationer—selv i drømme.  
2- Gennem de første uger, hjælp dit barn med at afslutte vandladningen i 
badeværelset når alarmen lyder. Tænde rummets lys vil hjælp dit barn med at 
vågne op. Påføring af rigtigt koldt vand eller en kold vaskeklud på dit barns 
ansigt vil normalt vække selv det mest dybt sovende barn. Dit barn bør være den 
der stopper alarmen for at træningen vil være mest effektiv. Om morgenen spørg 
dit barn om at huske, hvad han/hun gjorde da alarmen gik af.
3- Tag ikke dit barn til rutine natte besøg, udover før sengetid eller som anbefalet 
af din læge. Dette vil være til hinder for alarmens lyd, forhindre træning i at ske 
og forhindre dit barn i selvstændigt at lære at vågne til alarmen.
4- Hvis undertøjet er vådt, bør dit barn skiftes til tørt og påsæt den rene og tørre 
sensor til det tørre undertøj før retunering til seng. Hvis sengen er våd, skift 
sengetøj eller dæk den våde plet med et underlag eller et håndklæde for at undgå 
fugtighed på det nye undertøj.  
5- En ekstra time af søvn hver nat (tidligere sengetid) eller en regulær 
eftermiddags lur kan hjælpe dit barn i at forhindre overdreven træthed og til at 
reagere hurtigere til alarmen. Overdreven træthed vil fordybe dit barns søvn og 
gøre at dit barn reagere langsommere til alarmen. 
6- Brug af nat-lys kan også hjælpe et dybt sovende barn til at reagere på alarmen. 
Hvis der er speciel vanskelighed ved at vågne til alarmen, tænd en lille bord 
lampe i rummet efter barnet er faldet i søvn. 
7- Ros dit barn når som helst du observerer fremskridt; for eksemple, vågne op til alarmen eller mindre uheld. Overflod af ros når som helst han 
eller hun  imødeser alarmen og vågner op før lyden.  Du og dit barn bør registrere tørre og våde nætter i en kalender. Brug belønnings kurven 
med mærkerter som er inkluderet med Wet-Stop3 alarmen.  Sølv stjerne er tjent når dit barn reagere ved alarmen og der er en lille våd plet, og 
guld stjernen er tjent når dit barn er tør hele natten. 
8- Det er anbefalet at aften intag af mad og drikke bør ungås. Børn med nattetimer sengevædning bær undgå kaffe og chokolade indtag gennem 
hele dagen   
9- Husk – god dagtime blære og tarm vaner leder til nattelig tørhed!! 

Vedligeholdelse og Rengøring:
Udover  tilfældig batteri udskiftning, er din nye Wet-Stop3 designet til minimal vedligeholdelse. Efter hver brug tør alarmen og sensoren med 
en tør klud. Alarm enheden er ikke vandfast.Sørg for at alarm enheden ikke bliver renset eller nedsænket i vand eller andre  væsker. Yderligerer 
sensorer er tilgængelig fra PottyMD.

Batteri Udskift  og Afhændelse:
Batteriet bør skiftes ud når som helst alarmen ikke funktionere, lyden eller vibrationerne er svage, eller hvis den hvide knap ikke viser lys når 
den bliver trykket/rykket. Fjern batteri låget på bagsiden af alarm enheden. Fjern de gamle batterier. Indsæt to nye AAA batterier ved at skubber 
dem ind i batteri huset. Afhændelse af batterierne skal ske i  henhold til de lokale miljømæssige regulationer. For yderligere detaljer vedrørende 
locale regulationer, kontakt dit lokale afhændelses eller miljømæssig repræsentant. Har du ønsker om at afhænde din Wet-Stop3 efter brug, 
fjern batterierne og afhænd  Wet-Stop3 apparaturet ved lignende under andre ikke-farlige elektroniske affalds produkter.

Advarsels Erklæringer:
1- Wet-Stop3  er ikke ment som barne træning ophjælpning af potte træning eller for inkontinens relaterede problemer. Wet-Stop3 bør ikke 
blive anvendt på børn under fire år, medmindre dette er anbefalet af en læge.
2- Da apparaturet er installeret og ved brug, skal du forsikre dig at ledningen ikke på noget som helst tidspunkt bliver  filtret omkring 
brugeren.
3- For at  forhindre et chokerende tilfælde, skal du forsikre dig at apparaturet eller dets komponenter ikke på noget som helst tidspunkt er 
puttet i munden.
4- Hvis bruger vælger at bruge en sikkerhedsnål til at fastsætter alarm enheden med, vælg en sikkerhedsnål som ikke løsnes let. Fabrikanten 
påtager sig ikke ansvar for skader forvoldt ved brug af sikkerhedsnål. Wet-Stop3 er designet til kun at blive brugt ved brug af den magnetiske 
tether spænde/rem.
5- Dit barn kan muligvis blive disorienteret ved alarmens lyd. Et blødt tæppe eller polstring ved sengesiden kan hjælpe imod skader i tilfælde 
af dit barn ruller ud af sengen ved opvågning.  Minimering af  højden fra seng til gulv er anbefalet.
6- Wet-Stop3 er ikke ment for flere brugere.
7- Opbevar Wet-Stop3 på et koldt og tørt sted, imellem anvendelse.

Garati:
Wet-Stop3 har et års garanti imod fabrikations defekter i materialer og håndværksmæssigheder og imod brud og fejl ved normal brug. Denne 
garanti  dækker ikke imod misbrug eller misligheder. PottyMD vil, i tilfælde af, reparere eller erstatte dette product uden omkostninger. Denne 
garanti giver dig specific retsgyldige rettigheder og du har muligvis også andre lovmæssige  rettigheder.  For alarmer der ikke er købt direkte 
fra PottyMD  kræves der bevis af køb, ved f.eks. en annuleret check eller en dateret butiks kvittering dette skal sendes sammen Wet-Stop3 for 
at være berettiget til at få  en erstatning. Forsendelses og behandlings omkostninger  som kunden har pådraget sig er ikke  tilbagebetalende. 
PottyMD reservere retten til at ændre specifikationer og garanti uden prior meddelelse..

Yderligere ressourcer:
Yderlig teknisk information vedrørende Wet-Stop3 er tilgængelig fra PottyMD.  Du kan ringe eller sende en email til et medlem af  PottyMD’s 

ansatte hvis du har spørgsmål vedrørende vores enuresis alarm. Yderliger indeholder  PottyMD 
webside (www.wet-stop.com and www.pottymd.com ) mange nyttige informationer vedrørende 
sengevædnings temaet og  sørger for andre reference informationer vedrørende  PottyMD Wet-
Stop apparatet.
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