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Novioscan’s Blaassensor 
De SENS-U Blaassensor is ons eerste succes in draagbare ultrasound 
hulpmiddelen. De SENS-U helpt kinderen van 6 tot 16 jaar die moeite hebben 
met het herkennen van een volle blaas.  De SENS-U is comfortabel, compact en 
eenvoudig in gebruik en geeft op discrete wijze een signaal af als de blaas vol is. 
De SENS-U biedt u persoonlijk inzicht in de mate waarin de blaas gevuld is.

Voor wie is de SENS-U?
De SENS-U is ontwikkeld voor kinderen die onder medische behandeling zijn 
voor hun blaasproblemen. Bij kinderen die moeite hebben om zindelijk te 
worden, kan de SENS-U extra ondersteuning bieden.

Ontwikkeling van SENS-U
De SENS-U wordt succesvol toegepast 
bij kinderen, zowel gebruikers als 
medisch specialisten zijn enthousiast 
over het resultaat. Het is Novioscan’s 
ambitie om iedereen die worstelt met 
incontinentie het leven aangenamer 
te maken en haar producten te 
blijven verbeteren op basis van 
directe feedback van gebruikers.

Sensor specificaties

Afmetingen
Sensor ±75x61x14 mm

Pleister ±85x99 mm

Gewicht ± 55 gram

Batterijduur ± 1.5-2 dagen

Oplaadduur ± 1.5-2 uur

APP specificaties

SENS-U APP wordt ondersteund door iOS 4S of hoger & Android 4.0 of hoger. 
Download de SENS-U APP via:



Ontdek hoe de SENS-U werkt

Wanneer kan de SENS-U gebruikt worden?

De SENS-U is comfortabel, compact 
en eenvoudig in het gebruik en geeft 
op discrete wijze een zachte trilling 
op de onderbuik en verzend een 
push bericht via Bluetooth® naar een 
handige APP. 

De SENS-U herinnert je om 
op tijd naar het toilet te gaan,  
zowel via een trilling als via de 
SENS-U APP.

Deze draagbare sensor biedt 
persoonlijk inzicht in de mate waarin 
de blaas is gevuld middels de 
handige SENS-U APP.

Monitoring van de blaasvulling bij kinderen van 6 - 16 jaar met  
incontinentieproblemen overdag en / of ‘s nachts. 

Mictiedagboek
De SENS-U registreert automatisch 
het plasgedrag van de gebruiker. 
Het mictiedagboek geeft aan hoe 
laat de blaas geleegd is en of, en 
wanneer, de gebruiker een melding 
heeft gekregen.

novioscan.nl

Draadloze, draagbare ultrasound sensor
Draag de SENS-U gedurende de dag of nacht met een dubbelzijdige 
pleister op de buik en verbindt de SENS-U via Bluetooth® met  

de smartphone.

Positie controle
Vind de correcte positie van de SENS-U op de buik om de vulling van 

de blaas te monitoren.

Persoonlijke melding
De melding kan ingesteld worden voor iedere individuele patient op 
basis van het blaasvolume.

Discrete melding
Ontvang een melding bij een volle blaas op de smartphone en via 

een trilling van de SENS-U op de buik.

Onafhankelijke melding
De SENS-U herinnert je er ook aan om naar het toilet te gaan zonder 
verbonden te zijn met de smartphone.

Mictiedagboek
Met het mictiedagboek in de handige SENS-U APP, kun je zien 
wanneer je voor het laatst na naar het toilet bent geweest, en hoe je 
een melding hebt ontvangen.

Alle voordelen op een rij
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