
Ascom verpleegoproep
modules en handsets

Ascom modules en patiëntenhandsets 
helpen de betrokkenheid en veiligheid 
van de patiënt, en de efficiëntie van 
zorgverleners te verbeteren. 

Belangrijkste kenmerken en voordelen:

 ■  Uitgebreide communicatiehulpmidde-
lenen helpen zorgverleners om hun 
tijd bij de patiënt te optimaliseren.

 ■  Ascom SafeConnect ™ contacten en 
magnetische stekkers werken een-
voudig en minimaliseren de kans 
op schade aan apparaten, ook bij het 
per ongeluk of krachtig ontkoppelen.

 ■ Dankzij de speciale spraakmodule 
kan de patiënt gerustgesteld worden 
dat hulp onderweg is en de verpleeg-
kundige kan de urgentie van de 
situatie bepalen en de respons 
daarop afstemmen.

 ■ Knoppen kunnen naar wens gepro-
grammeerd worden voor specifieke 
berichten of taken. Hierbij behoren 
ook opties voor kort/lang indrukken 
en bijpassende geruststelverlichting. 

 ■ De aanpasbare modules kunnen  
worden voorzien van eigen teksten, 
pictogrammen en kleuren en bijbeho-
rende programmering. 

 ■  De duurzame materialen zijn geschikt 
om herhaaldelijk te reinigen.

 ■  De modules en handsets zijn gemak-
kelijk 'hot-swappable' te vervangen. 
Dit betekent dat ze kunnen worden 
verwisseld zonder het Ascom 
systeem te herconfigureren.

 ■ Elke module en handset wordt door 
Ascom bewaakt. Bij het per ongeluk 
uitnemen van de handset wordt dit 
gemeld. Ook defect schakelmateriaal 
creëert een alarm.

Ascom ondersteunt schaalbare, flexibele en duurzame patiëntencommunicatie. 
Onze modules en patiëntenhandsets maken het mogelijk om een modulair, 
klantspecifiek verpleegoproepsysteem te bouwen. Dit systeem kan na verloop 
van tijd aangepast worden aan de veranderende klinische werkprocessen en 
communicatiebehoeften van patiënten en zorgverleners. 



Ascom verpleegoproep modules en handsets

 DEVICES OVERZICHT

Kamermodules

Patiëntenhandsets Stafcommunicatie

Noodknoppen Modules met trekkoord

Connectoren

Overig

Aanpasbare module
NUDM3-HE

Aanpasbare module met 
SafeConnect ™ contact 
NUBM3-HE

Uitbreidingsmodule
NUBM3X-HE

Module met tweevoudig 
SafeConnect ™ contact 
NUMi2A-HE

Spraakmodule voor 
de patiënt
NUSPM-HE

Handset 
NUHS1B-H

Kamerdisplay 
NURD-HE

1/4 inch connector 
NUQIJA-H

RFID lezer 
NUCR-HE

Handset 
NUHS3B-H
NUHS3B6-H

Handset 
NUHS7B-H

Handset 
NUHS14B-H

Trekknop
'Emergency' 
NUEPS-HK

Trekknop
'Cardiac' 
NUCPS-HK

3,5 mm connector 
NU3PCUA-H

Medical device 
smart cable 
NUMDC-H

Insert-kit voor 
aanpasbare buttons
NUCBK-HE 

Trekkoord IP44 
NUPC-HE

IP44 trekkoord met
drukknoppen 
NUPC3-HE

“Blank” cover om lege 
posities op te vullen
NUBDP-HE
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 DEVICES OVERZICHT

Covers Linnenclip

Adapters & frames

Ascom Healthcare Platform
Het Ascom verpleegoproepsysteem is onderdeel van het Ascom Healthcare Platform. 
Ons platform creëert complete klinische workflows en digitale informatiestromen naar 
medische systemen, apparaten en mobiele zorgteams. Het is geïntegreerd, end-to-end 
en biedt diverse modulaire hardware- en softwareoplossingen die aansluiten op de
specifieke behoeften van organisaties en zorgteams. Vraag ons naar de mogelijkheden. 

Frames & 
adapters
NUF1U-HE
NUF2U-HE
NUF3U-HE 

Linnenclip voor 
patiëntenhandsets
R414207

Adapterframes
NUEUMA-HU en NUDEUMA-HU 

Hulpframes voor 
medische goot
NUMP86M-HK 
NUMPD86M-HK 
NUMPT86M-HK 

Plug voor afdekking niet 
gebruikte SafeConnect 
ingangen
NUDP-H

Enkelvoudige opbouw-
rand 60 x 60 x 16 mm 
NUSP1-HE 

Opbouwdoos 120.5 × 82.8 
× 26mm (te gebruiken met 
NUEUMA-HU)
NUS1G-HU


