teleCARE IP langaton kutsujärjestelmä
LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ
– TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA
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Rouva Niemi
Huone 25

MISSÄ ROUVA NIEMI ON?

HÄLYTYS
1

2

?

Ilman Ascom teleCARE IP
langatonta kutsujärjestelmää:

!

Ascom teleCARE IP
-järjestelmän myötä:

Rouva on huoneessaan. Hetken kuluttua dementiaa

Rouva on huoneessaan. Hoitohenkilökunnalla on mahdol-

poteva rouva lähtee liikkeelle.

Pystyykö hän liikku-

lisuus saada tietoa rouvan liikkeistä. Järjestelmä toimii

Onko hän jo

ilman kaapelointia tai rakennukseen tehtäviä muutoksia.

maan kodissaan? Onko hän kaatunut?

kenties ulkona kadulla? Vai onko joku lukinnut ulko-oven?

YKSINKERTAISTA TURVALLISUUTTA
elmä

Ascom teleCARE IP langaton kutsujärjest

Ascom teleCARE IP Wireless on uuden
sukupolven kutsujärjestelmä. Langaton
ratkaisu on nopeasti asennettavissa
vähällä kaapeloinnilla.

• automaattinen ilmoitus rannekkeen irrotuksesta

Modernisti muotoillun rannekkeen avulla asukkaat voivat tehdä

• tarjoaa asukkaille vapautta, tukea ja turvallisuutta

• sopii kaikkiin tiloihin langattomuuden ansiosta

hälytyksen ja henkilökunta pystyy paikallistamaan heidät.
Muistisairaiden avuksi järjestelmässä on kulunvalvonta eli ns.

• hoitajien päätöksenteko nopeutuu

vaeltelijan valvontatoiminto sekä ovilukitusmahdollisuus. Ascom
Telecare IP Wireless -järjestelmän avulla voidaan taata turvallinen

• joustava ja kätevä ratkaisu

liikkuminen valvotulla alueella. Ascomin asiantuntijoiden suunnittelemiin laadukkaisiin ratkaisuihin voivat luottaa niin henkilökunta,
asukkaat kuin omaisetkin.

Turvanappi on yksilöllinen asuste.

Ranneke- ja riipusmalliset hälyttimet
ovat osa uuden sukupolven hälytys- ja
viestintäjärjestelmää.

Apua! -Tullaan heti.
Paikantimet voidaan sijoittaa
rakennuksessa joustavasti langattomia
hälytyksiä varten. Asukkaan kanssa
saadaan tarvittaessa puheyhteys.

Monipuoliset
kiinteät ja
räätälöitävät
kutsukalusteet
sopivat eri
tiloihin ja
takaavat parhaan
turvallisuuden.

MONIPUOLISET MOBIILIRATKAISUT
Työskentely liikkuvassa ympäristössä
aiheuttaa useita haasteita: hoitohenkilö
kunnan täytyy olla tavoitettavissa
kaikkialla ja heidän on pystyttävä
kommunikoimaan keskenään ja
asukkaiden kanssa.

Asukkaan kutsu voidaan yhdistää suoraan puhelimeen, jossa
näkyvät sekä puhelun tyyppi että asukkaan sijainti. Hoitaja voi
puhua suoraan potilaalle tai kuitata viestin yhdellä painalluksella.
Jos hoitaja ei ole tavoitettavissa, puhelu yhdistetään automaattisesti toiselle hoitajalle.
Hoitajalla on oltava hoitotyöhön sopiva puhelin. Ascomin langattomat ratkaisut mahdollistavat tehokkaan sisäisen ja ulkoisen
viestinnän. Kutsu- ja hälytysviestit voidaan välitää kaikkiin erilaisiin
mobiililaitteisiin.

WLAN-puhelin
IP-DECT

Ascom Myco
Ascom Myco on hoitajien tarpeiden poh-

Älypuhelinsovellus

Kutsut ja viestit älypuhelimeen!

Älypuhelinratkaisun rinnalla valikoimas-

Unite Axess on älypuhelinsovellus, joka

jalta suunniteltu kestävä ja puhdistettava

samme ovat laadukkaat WLAN- ja IP-DECT

mahdollistaa hälytysten ja viestien lähet-

älypuhelinratkaisu. Hyödyntämällä Ascom

-puhelimet.

tämämisen iOS- ja Android-puhelimiin ja

Unite -viestintäjärjestelmää Ascom Mycolla
tavoitetaan oikeat ihmiset, voidaan vähentää hälytysturtumusta, lisätä tiedon liikkuvuutta ja tehostaa kliinistä työnkulkua.
Monipuoliset sovellukset ovat helposti
hoitajan käytettävissä. Laite on optimoitu
yhden käden käyttöön.

taulutietokoneisiin.

TEHOKKUUTTA HOITOTYÖHÖN

AVUNPYYNNÖT PUHEMODUULIN VÄLITYKSELLÄ
Helposti asennettava puhemoduuli varmistaa turvallisuuden välittämällä kaksisuuntaista
puhetta. Se mahdollistaa myös akustisen monitoroinnin, eli automaattisen hälytyksen
äänitasoon perustuen.

Turvallisuutta ja käytettävyyttä
HUONENÄYTTÖ TALLENTAA TAPAHTUMAT
Näytöllinen ovipielikoje on oiva apu kutsujen hallintaan. Kojeella voidaan poimia muita
kutsuja ja tehdä kuulutuksia ja tietoja voidaan hyödyntää esim. kutsujen kuittaamiseen
ja hoitajakohtaiseen työn raportointiin. Laitteeseen on integroitu hoitajan tunnistava
RFID-lukija, jolloin hälytys- ja kutsutietojen tallentumista aikaleimoineen voidaan hyödyntää vaikkapa resurssisuunnittelussa.

KORTINLUKIJA TUNNISTAA HOITAJAN
Hoitajien tunnistaminen voidaan tehdä myös erillisen RFID-tunnistuslaitteen avulla
(Mifare luokka 1K). Laite antaa äänimerkin ja LED-valon kuittausvahvistuksena käyttäjälle.
Tietoa voidaan hyödyntää kutsujen välittämiseksi lähimmälle hoitajalle tai hoitotyön
kehittämiseen.

HELPPOKÄYTTÖINEN TYÖVUORONVALITSIN
Työvuoronvalitsimen avulla kutsut ohjautuvat automaattisesti oikeille hoitajille eri vuorokauden aikojen mukaan. Haluttaessa vuorojen vaihtuminen voidaan automatisoida
kellonaikaan perustuen.

OMINAISUUS

HALLINTO

HOITOHENKILÖKUNTA

ASUKAS JA PERHE

Langallinen ja langaton
arkkitehtuuri

Helppo asentaa.
Joustava eri ympäristöissä.

Asukkaiden liikkuvuus.
Asukkaiden itsenäisyys.

Vapaus ja itsenäisyys.
Laitteet suunniteltu
huomaamattomiksi.

Räätälöitävä,
langaton lähetin

IP67 suojausluokka.
Pariston kesto: väh. 1 vuosi.

Apua kutsuvan asukkaan
löytäminen helppoa alueella.

Turvaa asunnossa ja
ulkopuolella. Tukea aktiiviseen
elämäntyyliin.

Integroitu kulunvalvonta

Vaeltelijan seuranta yhden
viestintäalustan avulla.

Aikaa kuluu vähemmän
uloskäyntien valvomiseen.

Mielenrauha läheisen
turvallisuudesta.

Viestintäjärjestelmä

Varmistettu viestienvälitys.

Luotettava hätäkutsujärjestelmä.

Turvallisuuden tunne.

Puheyhteys

Tehokas viestintä.

Asukkaan tarpeiden välittyminen
hoitajan mobiililaitteeseen.

Henkilöstön nopea reagointi.

RFID -henkilökortit

Hoitajan tunnistus.

Automaattinen läsnätila.

Tieto, kuka avusti asukasta.

Raportointi

Kutsuloki.

Raporttien saaminen. Tapahtumat
tallentuvat automaattisesti.

Tapahtumien määrän
todentaminen.

Joustava viestintä

Tukee erilaisia puhelimia,
hakulaitteita ja älypuhelimia.

Puheyhteys henkilökunnan ja
asukkaan välillä.

Nopea vastaus hoitajilta.

www.ascom.fi

Ascom Oy
Puutarhakatu 55–57
20100 TURKU
(02) 415 1200
www.ascom.fi

always present. always on. always safe.

00956-01 FI

ASCOM TELECARE IP -RATKAISUN HYÖDYT:

