Wereldwijd eerste absence aanval tracker wordt
beschikbaar voor Australische families
ONLINE VERSIE

EIT Health 2019-winnaar epihunter start samenwerking met Seizure Alert
Australia om hun product beschikbaar te stellen aan meer dan 35.000 Australiërs
met absence epilepsie.
Dinsdag 14 juli 2020 - Hasselt (Limburg), België / Ballarat (Victoria), Australië

Meer dan 250.000 Australiërs leven met epilepsie,
waarvan 1 op de 7 moeilijk op te merken absence
aanvallen heeft. Dergelijke aanvallen verschillen van
tonisch-clonische (convulsieve) aanvallen en zijn
doorgaans korter van lengte, met een kort
bewustzijnsverlies. Ook al leidt een absence aanval
gewoonlijk niet tot lichamelijk letsel, ze hebben een grote
invloed op het welzijn van de persoon en kinderen met
dergelijke aanvallen lopen vaak op school een achterstand
op en worden verkeerd begrepen. Epihunter is het eerste
product dat automatisch absence aanvallen detecteert
met behulp van draagbare EEG-technologie.
“De interesse in onze absence tracker komt van over de hele wereld. Australië staat al enige
tijd op ons lijstje en we zijn verheugd dat we met Seizure Alert Australia een betrouwbare
en gerespecteerde partner hebben gevonden. Het is uniek en zeer betekenisvol dat beide
bedrijven zijn opgericht door ouders van een kind met epilepsie ', zegt Tim Buckinx,
epihunter CEO & mede-oprichter.
Seizure Alert Australia biedt een aantal producten aan
om Australiërs te helpen die door epilepsie zijn
getroffen. Vandaag wordt de oplossing van epihunter
beschikbaar in heel Australië e
 n Nieuw-Zeeland.
"Via ons e-commerce platform kunnen Australische
families de producten van epihunter voor thuisgebruik
bestellen en deze binnen enkele dagen bij hun thuis
laten bezorgen. Bovendien kan epihunter gefinancierd
worden via het NDIS voor mensen die daarvoor in aanmerking komen," zegt Wendy
Crack, Seizure Alert Australia Director," we zullen slechts een telefoontje of een online
bericht verwijderd zijn voor vragen voor en tijdens het gebruik van epihunter. Het is duidelijk
dat wij, als gezin zelf met epilepsie geconfronteerd, altijd open zullen staan voor een
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gesprek en vragen over epilepsie en de impact ervan op het dagelijks leven, ”vervolgt
Wendy Crack.
Meer dan 35.000 Australiërs kunnen gebruik maken van
epihunter's absence aanval tracker die aanvallen in realtime
signaleert, registreert en registreert.
"Dit is goed nieuws voor kinderen, jongeren en volwassenen
met epileptische aanvallen", voegt Buckinx, CEO van
epihunter, toe. "Met momenteel meer dan 150 gebruikers in
het VK en Ierland, België en Nederland heeft epihunter zijn
waarde bewezen door het versterken van het zelfvertrouwen
en de zelfstandigheid en de communicatie tussen de persoon
met epilepsie, hun familie en artsen te verbeteren, zegt
Buckinx.
Epihunter, dat vorig jaar de Europese CE-markering behaalde als een medisch hulpmiddel
van klasse I, lanceert vandaag ook een nieuw aanbod voor de B2B-markt.
“We lanceren vandaag een nieuwe dienst voor
Europese kinderartsen en neurologen. Door
objectieve inzichten over aanvallen te bieden en een
volledig
automatisch
gegenereerd
aanvalsdagboek,
ondersteunen
we
de
behandelende artsen om zo de diagnose en
follow-up van mensen met niet-motorische
aanvallen te verbeteren, "zegt Buckinx," daarnaast
is onze Seed financieringsronde open en nodigen
we geïnteresseerde partijen uit om ons te helpen het
potentieel van het bedrijf ook in andere geografische
markten, vormen van epilepsie en neurologische
aandoeningen te ontsluiten”, besluit Buckinx.
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Bekroonde digitale gezondheidstechnologie met hoofdkwartier in Hasselt
(Vlaanderen), België
Opgericht door een vader van een zoon met epilepsie
EIT Health 2019 Digital Health 1e prijswinnaar & MassChallenge 2019-cohort lid
Lancering van epihunter, 's werelds eerste en enige tracker voor absence aanvallen
Epihunter signaleert, maakt video-opnames en logt moeilijk te detecteren absence
aanvallen in realtime
Voert momenteel een prospectieve klinische validatie studie uit met onder meer
Boston Children’s Hospital (VS) en UZ Leuven (België) met financiering van de
Epilepsy Foundation of America.
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www.epihunter.com

Over Seizure Alert Australia
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Verkoopt een reeks epilepsie producten, waaronder epihunter, aan mensen in
Australië en Nieuw-Zeeland
Opgericht door ouders van een dochter met epilepsie
Gevestigd in Ballarat (Victoria), Australië
Voor bestellingen uit Australië en Nieuw-Zeeland:
www.seizurealertaustralia.com.au/epihunter
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