Ascom teleCARE IP® Motion Sensor
De teleCARE IP Motion Sensor, die deel uitmaakt van het Ascom teleCARE IP-systeem, is een draadloze
bewegingsdetector die voor diverse doeleinden kan worden gebruikt in de leefomgeving van senioren.
Een woonvoorziening voor senioren kan een bewegingssensor op elke gewenste plaats inzetten, dankzij de draadloze functionaliteit,
waardoor hij gemakkelijk geïnstalleerd kan worden, waar en wanneer dat nodig is. Betrouwbare en discrete monitoring van bewoners
verbetert de veiligheid en efficiëntie van de zorg en vergroot de tevredenheid van bewoners en zorgverleners.

Hoe het werkt
Wanneer een beweging van de bewoner wordt geregistreerd,
activeert het systeem een bericht. Dit bericht kan worden gebruikt
om direct een zorgverlener te alarmeren of met vertraging.

Voorbeelden

!

Direct alarm wanneer een bewoner de veilige omgeving
probeert te verlaten.
Aanwezigheid in de badkamer of douche, met instelbare
tijdsinstelling om de zorgverlener te alarmeren.
Detectie van bewegingen van de bewoner met vooraf
ingestelde intervallen houdt de zorgverlener op de
hoogte. Bijvoorbeeld van activiteit in de ochtend.
Persoonlijke verificatie door de zorgverlener is niet
noodzakelijk, zodat de privacy van de bewoner wordt
gewaarborgd.
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Belangrijkste kenmerken

Belangrijkste voordelen
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·
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Klein en discreet dat niet opvalt in de kamer van de
bewoner

Instelbare gevoeligheid en detectieveld

·
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·
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Betere zorg en veiligheid terwijl de waardigheid van
de bewoners in stand blijft

Verbetert de efficiëntie van het personeel

Draadloze connectiviteit met het Ascom-systeem
Werkt op batterijen met een levensduur van ten minste
drie jaar (150 activaties per dag)
Personeel wordt gewaarschuwd bij lage batterijspanning

Draadloze technologie voor flexibele installatie
De zekerheid van het gebruik van ultramoderne,
maar beproefde technologie van een wereldwijd
toonaangevende leverancier van missiekritische
communicatieoplossingen

Bewegingssensoren voor activiteitenmonitoring waar dit nodig is in de leefomgeving van senioren.

Over Ascom
Ascom is een internationale aanbieder van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en mobiele werkstroomsystemen
voor de gezondheidszorg. De visie van Ascom is erop gericht om hiaten in de digitale informatievoorziening te dichten en
optimale beslissingen mogelijk te maken – overal en altijd. De missie van Ascom is missiekritische, realtime oplossingen te
bieden voor zeer mobiele, ad hoc- en tijdgevoelige omgevingen. Ascom gebruikt zijn unieke product- en systeemportfolio en
kennis van softwarearchitectuur om integratie- en mobilisatieoplossingen te creëren die voor soepele, complete en efficiënte
werkstromen zorgen in zowel de gezondheidszorg als de sectoren industrie, beveiliging en de detailhandel. Ascom, waarvan
het hoofdkantoor in Baar (Zwitserland) is gevestigd, heeft dochterondernemingen in 15 landen en telt wereldwijd zo'n 1.200
medewerkers. Ascoms aandelen op naam (ASCN) zijn genoteerd aan de SIX Swiss Exchange in Zürich.

Ascom Oplossingen voor ouderenzorg
Altijd aanwezig. Altijd aan. Altijd veilig.
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De beschikbaarheid, configuratie en technische specificaties van Ascom-producten, -diensten en -oplossingen kunnen per
land verschillen. Vraag de Ascom-vertegenwoordiger bij u in de buurt om meer informatie.

