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Het fijne gevoel van een droge nacht

Instructies voor gebruik en onderhoud
Gelieve de instructies voor gebruik te lezen

Deze instructies zijn zowel van toepassing op de DRI Sleeper®  
excel plasalarm als het DRI Excel™ plasalarm (Amerikaanse markt). 

In de context van deze instructies geldt hetgeen over de 
DRI Sleeper® excel geschreven wordt ook voor de DRI Excel™.

Bedplassen oplossen met de DRI Sleeper® excel duurt enkele weken tot 
enkele maanden. Werk voor het beste resultaat met uw kind, leer ze hoe 
het alarm werkt en oefen wat ze moeten doen als het alarm afgaat.
Plaswekkers leren uw kind om het geluid van het alarm te associëren 
met een volle blaas. Mocht uw kind door het alarm heen slapen, dan is 
het belangrijk dat u hem wakker maakt, zodat hij deze associatie kan 
leren en uiteindelijk op zijn volle blaas kan reageren voordat het alarm 
afgaat. Moedig uw kind altijd aan en erken hun vooruitgang.
Gebruik de DRI Sleeper® excel ELKE NACHT totdat uw kind 14 
opeenvolgende nachten heeft bereikt zonder het bed nat te maken.  
Uw kind kan dan stoppen met het gebruik van het alarm.
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DRI Sleeper® excel plasalarm
De DRI Sleeper® excel maakt gebruik van een geleidende plastic plug-in sensor 
om te detecteren wanneer uw kind ‘s nachts in bed plast. De DRI Sleeper® excel 
omvat:
•  Een alarm dat gemakkelijk met een clip aan de schouder van de nachtkleding 

bevestigd kan worden

 

•  Een Urosensor™

 

•  Vier 1,5V alkaline knoopcelbatterijen  
(bij het alarm inbegrepen)

 

batterijen
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Het DRI Sleeper® excel plasalarm schoonmaken
Alarm: Schoonvegen met een vochtige doek die u eerst met een mild detergent 
of een huidontsmettingsproduct bevochtigd en uitgewrongen heeft. Het alarm 
NOOIT in water onderdompelen of op een plaats leggen waar urine het toestel kan 
binnendringen.
Urosensor™: Afwassen met vloeibare zeep en water en goed afdrogen.
OPMERKING: gebruik geen chloorhoudende detergenten of reinigingsmiddelen 
en stop de Urosensor™ nooit in de wasmachine of de droger want dit zou de sensor 
onherstelbaar beschadigen.

Hoe uw DRI Sleeper® excel gebruiken?
1.  Sluit de Urosensor™ aan op het DRI Sleeper® excel alarm.
2.  Test het alarm door een metalen voorwerp (een roestvrijstalen mes of een 

roestvrijstalen schaar) tegen de Urosensor™  te plaatsen. Het alarm zal geactiveerd 
worden.

3.  Koppel de Urosensor™ los van het alarm na het testen.
4.  Bevestig het alarm met de clip aan de nachtkleding van uw kind - best aan de 

schouder, dichtbij het oor om te voorkomen dat het kind erop gaat liggen.
5.  Plaats de Urosensor™in een zak die in de onderste lagen van het 

kleine of normale maandverband van een vrouw is gesneden. 
Om dit te doen, snijdt u met een scherpe schaar een gleuf van 
25mm in de absorberende lagen. Een andere mogelijkheid is de 
bovenkant van het kleine inlegkruisje af te knippen. Maak met 
de punt van de schaar een zakje waar u de Urosensor™ in kunt 
schuiven.

OPMERKING: de bovenste laag van een klein inlegkruisje is 
ontworpen om droog te blijven, dus als de Urosensor™ net onder 
die bovenste laag geplaatst wordt, is het mogelijk dat de sensor 
niet nat wordt en het alarm niet geactiveerd wordt wanneer uw 
kind plast. Zorg ervoor dat de Urosensor™ onder enkele lagen 
absorberend materiaal geplaatst wordt zodat die nat worden en op de Urosensor™ 
drukken.  
Vermijd de dunste soort kleine inlegkruisjes omdat die onbetrouwbare activering 
kunnen veroorzaken b.v. activering bij zweten of niet-activering wegens te weinig 
absorberend materiaal.
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6.  Plak het kleine inlegkruisje in het kruis van het 
ondergoed, dichtbij de plaats waar de urine zal 
vrijkomen.

7.  Plaats de Urosensor™ kabel in de nachtkleding en 
breng het tot aan het alarm. Sluit de Urosensor™ op 
het alarm aan. OPMERKING: Wikkel het snoer van 
de Urosensor™ NIET om de nek van uw kind, omdat 
dit tot verwurging kan leiden.

8.  Zorg ervoor dat uw kind meteen opstaat wanneer het alarm geactiveerd wordt, de 
Urosensor™ van het alarm loskoppelt en naar het toilet gaat.

9.  Haal de Urosensor™ uit het kleine inlegkruisje, was hem met vloeibare zeep of 
detergent en droog hem goed af.

OPMERKING: Gebruik geen chloorhoudende detergenten of zeep want die zouden 
de sensor onherstelbaar beschadigen.
10.  Plaats de Urosensor™ in een nieuw, droog, klein inlegkruisje.
11.  Sluit de Urosensor™ opnieuw aan op het alarm voor uw kind weer naar bed gaat
12. Herhaal stappen 5-10 als het alarm opnieuw geactiveerd wordt.
OPMERKING: Overdag en wanneer de Urosensor™ niet in gebruik is, kunt u de 
sensor loskoppelen om de batterijen te sparen en hem op een veilige plaats leggen om 
schade te voorkomen.
13.  Blijf de DRI Sleeper®excel elke nacht gebruiken tot uw kind gedurende 14 

opeenvolgende nachten droog is gebleven.

Andere manieren om de Urosensor™ aan te brengen 
Door gebruik te maken van een zakdoek of een tissue
1. Wikkel de Urosensor™ in een halve 2-3-lagige papieren zakdoek of tissue.
2. Doe een strak zittend onderbroekje aan.
3. Plaats de ingewikkelde Urosensor™ in het onderbroekje dichtbij de plaats waar de 

urine het eerst zal vrijkomen.

Door gebruik te maken van een onderbroekje met 
een dubbel inzetstuk
1. Snijdt een gleuf van 25mm in één laag van een 

onderbroekje met een dubbel inzetstuk, onderaan het 
kruis. De gleuf kan aan de binnen- of de buitenkant 
van het ondergoed gemaakt worden.

2. Plaats de Urosensor™ in de gleuf dichtbij de plaats 
waar de urine het eerst zal vrijkomen.
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OPMERKING: U kunt de Urosensor™ in een papieren zakdoek of tissue wikkelen 
voordat u hem in de gleuf van het inzetstuk plaatst zodat het plassen sneller 
gedetecteerd kan worden.

Door gebruik te maken van twee onderbroekjes
1. Doe twee strak zittende onderbroekjes aan.
2. Plaats de Urosensor™ ™ tussen de twee 

onderbroekjes, ter hoogte van het kruis, dichtbij de 
plaats waar de urine het eerst zal vrijkomen.

OPMERKING: U kunt de Urosensor™ in een papieren 
zakdoek of tissue wikkelen voordat u hem tussen de 
twee onderbroekjes plaatst zodat het plassen sneller 
gedetecteerd kan worden.

Door gebruik te maken van een wegwerpluier of pull-up luierbroekje
1.  Snijdt met een scherpe schaar een gleuf van 25mm 

in de absorberende lagen aan de binnenkant van het 
pull-up luierbroekje dichtbij de plaats waar de urine 
het eerst zal vrijkomen.

2.  Maak met de punt van de schaar een zakje waar u de 
Urosensor™in kunt schuiven.

3.  Plaats de Urosensor™ in het zakje.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de Urosensor™ niet 
doorschuift naar de achterkant van de luier of het pull-up 
broekje, weg van de plaats die het eerst nat wordt.
OPMERKING: Net als bij het maandverband is het belangrijk dat de Urosensor™ 
onder enkele absorberende lagen wordt geplaatst. Wegwerpluiers echter de neiging 
sterk absorberend te zijn, dus als u de Urosensor™ in een stuk wc-papier wikkelt 
voordat u deze in de zak steekt, kan het vocht de sensor bereiken voordat deze door 
de luier wordt opgenomen.Vermijd luiers met een absorberende gellaag want die laten 
niet voldoende vochtigheid tot de Urosensor™ doordringen om het alarm te activeren.
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Door een stoffen zakje in het ondergoed te naaien
1.  Als u geen van de bovenstaande methodes wenst te 

gebruiken dan kunt u een stoffen zakje in het kruis 
van het ondergoed naaien dichtbij de plaats waar de 
urine het eerst zal vrijkomen en in dat zakje kan de 
Urosensor™ geplaatst worden. Het zakje moet de 
Urosensor™ strak omsluiten zodat die op zijn plaats 
blijft zitten. Het moet gemaakt zijn van een stof die de 
urine doorlaat zodat die tot bij de Urosensor™ raakt.

‘Priming’: uw kind voorbereiden op het gebruik van het 
plasalarm

Om uw kind te leren het plasalarm te gebruiken wordt aanbevolen om te oefenen wat 
het moet doen wanneer het alarm ‘s nachts geactiveerd wordt. Dit heet ‘priming’.
Priming is gebaseerd op een strategie die Prospectief Geheugen heet en die iets in de 
hersenen opzet dat in de toekomst onthouden moet worden. Om de hersenen van uw 
kind erop voor te bereiden ‘s nachts wakker te worden bij het geluid van het alarm, 
komt het erop aan te oefenen wat het moet doen wanneer het alarm afgaat.
Laat uw kind vóór het slapengaan in bed gaan liggen en doen alsof het slaapt. Sluit 
de Urosensor™ aan en activeer het alarm door een metalen voorwerp tegen de 
Urosensor™ te houden. Vraag uw kind om op te staan, het alarm los te koppelen en 
naar het toilet te gaan.
Oefen dit drie of vier keer zodat de hersenen van uw kind klaar zijn om te reageren 
wanneer het het alarm hoort.
In het begin kan het nodig zijn dat u zelf ook opstaat wanneer het alarm ‘s nachts 
afgaat om er zeker van te zijn dat uw kind deze procedure volgt. Ook kan het, 
afhankelijk van de leeftijd van uw kind, nodig zijn om het te helpen de Urosensor™ 
klaar te maken voor hergebruik. 
We raden de ouders aan om dit elke nacht te doen totdat het kind succesvol reageert 
op het gevoel van een volle blaas en opstaat om naar het toilet te gaan vóór het alarm 
afgaat. Dit kan een week of twee duren maar het is zeker de moeite waard.
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Problemen oplossen
1.  De Urosensor™ activeert het alarm niet bij het testen vóór gebruik Wat dit kan 

betekenen:
  a. De batterijen van het alarm moeten vervangen worden. 
 Om de batterijen te vervangen:
 •  Verwijder de achterkant van het omhulsel van het alarm door de twee verhoogde 

zones aan de zijkant van het alarm te scheiden. Dit kan gemakkelijk door een 
hard voorwerp ertussen te plaatsen en zacht te draaien.

 • Let erop dat u het interne schakelsysteem niet aanraakt.
 •  Plaats 4 nieuwe LR44 knoopbatterijen in de richting die aangeduid is op het 

diagram in het alarm.
  b. De Urosensor™ is versleten of heeft gebroken draden ten gevolge van slijtage.
  OPMERKING: Net zoals de oortelefoons van een iPhone of een iPod vervangen 

moeten worden, zal de Urosensor™ na een tijd ook aan vervanging toe zijn.
  Op elk gewenst moment kunt u de werking van de Urosensor™ controleren door 

de Urosensor™ op het alarm aan te sluiten en de sensor langzaam in een glas met 
warm water onder te dompelen, te beginnen met het eerste paar uitstekende zwarte 
detectorbalkjes op de sensor. Merk op hoeveel uitstekende zwarte detectorbalkjes 
ondergedompeld moeten worden vóór het alarm geactiveerd wordt. Als meer dan 
6 paar balkjes ondergedompeld moeten worden is het tijd om de Urosensor™ te 
vervangen.

2. Het kind trekt de Urosensor™ ‘s nachts los.
  In dit geval kan het helpen om een elastiekje strak om het alarm te winden met de 

kabel van de Urosensor™ onder het elastiekje.

3. De batterijen zijn verroest.
  Dit is niet te wijten aan gebrekkige batterijen. Het wordt veroorzaakt door water dat 

het omhulsel van het alarm binnengedrongen is b.v. omdat die in de wasmachine 
terechtgekomen is. Als de batterijen nat geworden zijn is het ook waarschijnlijk 
dat het schakelsysteem in het alarm beschadigd is en het alarm zal moeten worden 
vervangen.

4. Het alarm klinkt plots veel minder luid.
  Een plotse vermindering van het volume is te wijten aan interferentie met de 

zoemer. Dit probleem wordt niet door de garantie gedekt.



– 8 –

BATTERIJEN
Vier LR44 knoopbatterijen worden gratis bij het DRI Sleeper® excel plasalarm 
meegeleverd. Vervangbatterijen kunt u kopen in plaatselijke winkels met elektronisch 
en fotografisch materiaal.
De levensduur van de batterijen hangt af van het gebruik. De batterijen zouden 6 
maanden moeten meegaan als ze ‘s nachts gebruikt worden en het alarm losgekoppeld 
is wanneer hij niet gebruikt wordt.
WAARSCHUWING: Batterijen mogen NIET in handen komen van kleine kinderen 
en moeten door volwassenen vervangen worden. Als een batterij per ongeluk door 
een kind ingeslikt wordt, ga dan ONMIDDELLIJK naar de spoedafdeling van uw 
plaatselijk ziekenhuis. Laat uw kind niets eten of drinken totdat het door een dokter 
onderzocht is.
Gooi batterijen altijd weg op een milieuvriendelijke en veilige manier.

FABRIKANT:
Vervaardigd in Nieuw-Zeeland door Anzacare Limited
PO Box 400, 13 Mahara Place, Waikanae 5036, NIEUW-ZEELAND
www.dri-sleeper.com

   Gooi het alarm niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval. 
  Het moet worden gerecycled.

GARANTIE
De fabrikant zal elk plasalarm vervangen dat binnen 6 maanden na aankoop ten 
gevolge van een productiefout tekortschiet (een bewijs van de aankoopdatum moet 
worden voorgelegd). 
Contacteer info@dri-sleeper.com als u een garantieclaim heeft.
Deze garantie dekt geen batterijen, misbruik van of onopzettelijke schade aan het 
alarm of de Urosensor™.

EXCELDUTCH
Bijgewerkt op 29/5/2020


