Ascom Myco™ 3

Maakt persoonlijke, discrete ouderenzorg
mogelijk

Gestroomlijnde workﬂows voor persoonlijke zorg
De Ascom Myco 3 smartphone werkt samen met software en apps om
informatieworkﬂows en coördinatie voor zorgverleners te stroomlijnen—zo helpt het de
veiligheid, privacy en persoonlijke zorgverlening aan bewoners te verbeteren.
De Ascom Myco 3 is een robuuste Android™ smartphone met daarop meerdere
functies voor zorgverlening en monitoring. Hij werkt samen met apps die geïntegreerd
zijn met oproep/alarmsystemen voor verplegend personeel, dwaaldetectie, monitoringoplossingen en systemen voor gegevensverzameling. Zorgverleners kunnen de Ascom
Myco 3 zelfs gebruiken om de elektronische cliëntendossiers (ECD's) en zorgplannen
van bewoners te bekijken en te updaten, vanaf vrijwel elke zorglocatie en werkplek.

Geef bewoners
zelfvertrouwen,
stel families
gerust
Vrijheid en veiligheid stimuleert de socialisatie; minder
onderbrekingen bevorderen
de privacy en de kwaliteit van
leven
Bewoners en families kunnen
erop vertrouwen dat statussen
en verzoeken naar toegewezen zorgverleners gaan

Ondersteuning
voor
zorgverleners

Slimme en dynamisch toewijzing zorgt ervoor dat zorgverleners verbonden worden
met de juiste bewoners
Dankzij rechtstreekse communicatie met bewoners is
er minder tijd nodig om bewoners fysiek te lokaliseren
of de ernst van een hulpvraag in te schatten
Gemakkelijk toegang tot
informatie en samenwerking
tussen zorgverleners ondersteunt het aanbieden van
persoonlijke zorg

Geﬁlterde alarmen bevorderen een meer huiselijke omgeving; dit kan het welzijn
van bewoners en medewerkers verbeteren

Een groter veiligheidsgevoel voor bewoners en medewerkers
Het kan geruststellend zijn voor bewoners en hun families om
te weten dat statussen en verzoeken van verschillende bronnen
naar de smartphones van zorgverleners worden gestuurd. Dat is
ook geruststellend voor zorgverleners, omdat onbeantwoorde
statussen automatisch worden doorgestuurd naar de Ascom Myco
3 smartphones van andere zorgverleners tot een reactie wordt
bevestigd.
Voor bewoners die regelmatig dwalen of weglopen kunnen
statussen met nauwkeurige locaties automatisch naar aangewezen
personen worden gestuurd. Zo kunnen bewoners veilig rondlopen
— dit is essentieel voor socialisatie en algemeen welzijn.
Met de Ascom Myco 3 kunnen zorgverleners live videostreams
bekijken van de kamers van bewoners en andere locaties. Zo
hoeven zorgverleners minder te lopen en worden bewoners minder
vaak gestoord. Minder lopen betekent meer tijd voor rechtstreekse
zorg en betekenisvolle interacties met bewoners.
Deze monitoring in combinatie slimme, doelgericht alarmering
helpt stress bij het personeel te verlagen, wat weer kan leiden tot
minder verzuim en een lager personeelsverloop.

Ascom Myco 3
De status van bewoners, collega's en
essentiële informatie bij de hand

Voldoe aan
veranderende
behoeften,
maak
verbetering
mogelijk

Verbeter de veiligheid van bewoners. Geautoriseerde zorgverleners kunnen hun Ascom Myco 3
gebruiken om de status van een bewoner te
controleren via videostreams.

Een schaalbare oplossing
die integreert met bestaande
IT-infrastructuren en groeit
als dat nodig is
Gelogde statusmeldingen
en reacties verschaﬀen
gegevens voor planning,
compliance en verbeteringen
Een end-to-end-oplossing
met eﬃciënt gecentraliseerd
apparaat- en softwarebeheer
en wereldwijde after-sales
support

Persoonlijke zorg in een rustigere omgeving
Zorgverleners ontvangen tijdig herinneringen voor bewonerspeciﬁeke taken op hun Ascom Myco 3. Medewerkers kunnen
de smartphone gebruiken om gegevens in ECD's vanaf de
zorglocatie te updaten, wat het risico vermindert op dubbele
documentatie en fouten. Toegewezen zorgverleners hebben de
individuele zorgplannen van bewoners direct bij de hand.

Meerdere functies in één smartphone. Zorgverleners kunnen contact leggen met bewoners, afstemmen met collega's, statusmeldingen beheren en
verbinding maken met technische en beveiligende
alarmsystemen.

Bied persoonlijke zorg. Zorgverleners kunnen met de
Ascom Myco 3 zorgplannen bekijken en medicatieplannen controleren met de barcode scanner van de
smartphone

De discrete statusmeldingen van de Ascom Myco 3 kunnen het
omgevingslawaai verminderen. Ze kunnen ook de noodzaak
van oproepverlichting op de gang verminderen, wat verder
bijdraagt aan een huiselijke en gemoedelijke sfeer.
Onderdeel van het Ascom Healthcare Platform
De Ascom Myco 3 gebruikt elementen van het Ascom
Healthcare Platform om end-to-end zorginformatie en
workﬂows tussen systemen, mensen en apparaten op bijna
elke zorglocatie te integreren, orkestreren en mogelijk te
maken. Met integraties, applicaties en services maken het
Platform en de Ascom Myco 3 het naadloos bekijken, delen en
volgen van informatie tussen zorgteams en locaties mogelijk.

Risico bewoners lokaliseren. De gegevens en locaties
van bewoners worden duidelijk aangegeven op de
schermen van de Ascom Myco 3 van zorgverleners.

Vijf essentiële manieren waarop Ascom Myco 3 de veiligheid,
tevredenheid en eﬃciëntie in zorginstellingen kan verbeteren
1. Tijd vrijmaken voor betekenisvolle interactie

4. Altijd klaar voor gebruik

Workﬂows verlopen soepeler wanneer actuele informatie
dichter bij de zorgverleners wordt gebracht. Zorgverleners
kunnen de Ascom Myco 3 en ondersteunde software en
apps gebruiken om op de werkplek data te bekijken en/of te
uploaden naar ECD's en andere informatiesystemen.

De Ascom Myco 3 heeft een echte hot-swappable batterij die
vervangen kan worden zonder het apparaat uit te schakelen
of bij apps of activiteiten uit te loggen.

2. Informatie van bewoners en taakoverzichten bij de
hand houden
Het grote scherm (5 inch) zorgt voor optimale weergave van
en toegang tot informatie, zoals statusmeldingen, alarmen,
taken, foto's, camerabeelden, graﬁeken enz.

5. Voldoet aan strenge prestaties en beveiligingseisen
Het combineert gebruiksgemak van een Android-smartphone met procesondersteuning en duurzaamheid op zakelijk niveau. De Ascom Myco 3 is geschikt voor desinfectie
en is val-, stof- en waterbestendig. Ascom Myco 3 wordt
geleverd met een stevige clip om het zonder hoesjes/tasjes
aan kleding te kunnen bevestigen.

3. Eﬃciënt communiceren en coördineren

Over Ascom
Ascom streeft ernaar hiaten in de digitale informatievoorziening op zorgwerkplekken te dichten en werkbare, contextrijke inzichten te creëren, waarmee
betere beslissingen kunnen worden genomen. Ascom stroomlijnt alle kritische informatie en zorgactiviteit met als doel zorgverleners te helpen het
beheer, de coördinatie en het leveren van de zorg te verbeteren.
Het Ascom Healthcare Platform voegt een dynamisch pakket van zorgoplossingen toe aan een geïntegreerd, ﬂexibel framework. Daarmee stelt het
zorginstellingen in staat de kracht van klinische informatie te benutten, processen binnen de zorg te optimaliseren en de waarde van bestaande investeringen in technologie te maximaliseren.
Multiple products from Ascom and third parties support the features and functions described. All Ascom solutions may not be available in speciﬁc countries.
Diverse producten van Ascom en derden ondersteunen de beschreven kenmerken en functies. Wellicht zijn in bepaalde landen niet alle Ascom-oplossingen verkrijgbaar.
Android is a trademark of Google LLC.
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De Ascom Myco 3 maakt gebruik van mobiele netwerken
en VoWi-Fi voor naadloze communicatie en coördinatie—
vanaf de zorglocatie naar alle andere plekken.

