(Overigens kunt u het
Zeewolde

pyjamaluier.nl

Op de volgende pagina
hebben we een paar tips
toegevoegd (zoals deze)
om u op gang te helpen.

Welke maat? Zie tabel hiernaast en
meet de taille en heup op. De Pjama
maat is de gangbare lengte maat. De
beenlengte is alleen bij de lange broek
van belang. De taille is de maat voor
slips en boxers.

Wassen op max. 60° C en met gelijke
kleuren. Geen bleek of wasverzachter
en niet in de droger. Door de unieke
eigenschappen duurt het droogproces
langer. Het advies is om meerdere
broeken op voorraad te hebben bij
dagelijks gebruik.

Pjama

Bedplassen Incontinentie

“Mijn plaswekker maakt me wakker! Ik ga
dan gauw op de wc verder plassen.”

U

kunt deze strakke,
professionele folder Vochtopname zie ML
gewoon zo gebruiken of
hem aanpassen.

App
Pjama heeft een plaswekker ontwikkeld
die je aansluit op je pyjamaluier en via je
mobiel de data verzendt. Dat kan de
mobiel van de ouders zijn of van het kind
zelf.

Plaswekker
Pjama heeft iets nieuws! De plaswekker.

Simpel te volgen via een app. Zet je
mobiel op alarm of juist even op tril functie,
maar blijf registreren, het kan allebei.

We kennen het allemaal, nog niet zindelijk in
de nacht. Bij de één komt het vanzelf goed en
bij de ander niet. Het ene kind slaapt te vast
en kan niet wakker worden, het voelt de
aandrang niet.

Connect
Andere mogelijkheid is de sensor (connect) in
een slip te leggen en is los verkrijgbaar.

•

Draadloos
(bluetooth)

•

Sneller reactietijd

•

5-20 m bereik

•

Waterbestendig

•

Werkt met de Pyjama-app

•

7 verschillende alarmsignalen (in de Pyjama
App)

•

App hulp en motivatie (feedback)

Motivatie
Over de plaswekker zijn wij in elk geval al zeer
enthousiast. Al bij een paar druppels vocht
gaat het alarm af! Noteren in de app gaat snel
en simpel.

Een plaswekker kan dan helpen om een
eerste signaal te geven bij de eerste de beste
druppel urine.
De plaswekker past op de paarse slip en op
de blauwe boxer en ook op de grijze
pyjamaluiers (lang of kort model broek). Klik
eenvoudig vast met de drukkers en ontvang
het signaal via het geluidskastje.

De sensor:

Vanaf 5 jaar adviseren wij om pas te beginnen.
Is je kind gemotiveerd om droog blijven in bed
te trainen? Start dan samen deze training.
" De app laat zien hoe vaak het me is
gelukt op tijd te gaan plassen.”
Je smartphone hoeft niet naast je bed te
liggen, dat kan ook tot op een afstand
van ongeveer 10 meter. Je kan eenvoudig
bijhouden wat de droge nachten zijn
geweest en wanneer er een druppel lekte
of wanneer er een grote hoeveelheid
urine is geweest.
De grijze broek absorbeert net zoveel urine
als de blauwe pyjamaluier serie. Van
buiten droog blijven, geen nat bed en een
signaal krijgen dat je hebt geplast.

Gebruik de plaswekker minimaal 6 weken elke
dag.
Schuift het moment naar voren van wakker
worden, dan is droog blijven in zicht!
We verkopen de plaswekker als starter set
alarm met broeken, shorts, maar ook met slips
en boxers.
De zorgverzekering vergoedt in veel gevallen
deze kosten! Vraag het na en dien je factuur in.

