Ascom teleCARE IP

Bewoners meer vertrouwen en zorgverleners meer
mogelijkheden geven

“Ascom telecare IP
vermindert valpartijen
en de angst om te vallen
waar sommige mensen
mee kampen. Het systeem
helpt bewoners mobiel
te houden en geeft hen
meer zelfvertrouwen en
eigenwaarde, wat erg
belangrijk is.
Anita Astle MBE
Mede-eigenaar Wren Hall
Nursing Home, VK

Bewoners meer vertrouwen geven en
zorgverleners opties bieden met een nieuw
intelligentieniveau
In zorginstellingen bestaat er een ﬁjne lijn tussen benodigde
waakzaamheid en de onafhankelijkheid van de bewoner. Met grotere
terreinen, actievere senioren en specialistische zorgniveaus van
tegenwoordig moet het personeel kunnen reageren op noodsituaties
en verzoeken, ongeacht waar bewoners zich bevinden, en hen zo
onopvallend mogelijk in de gaten houden.
Ascom biedt nu een schaalbaar en discreet systeem om de veiligheid van
actieve senioren te waarborgen.

Bewoners meer
vertrouwen geven

Zorgverleners
mogelijkheden bieden

Vrijheid en veiligheid

Weten waar en wanneer zorg
nodig is

Alleen bij Ascom teleCARE IP zijn end-toend messaging, noodoproepen en dwaaldetectie geïntegreerd in één platform.
■ Bewoners kunnen zeker zijn van
een snelle en gepaste reactie op
hulpvragen en gebeurtenissen,
ongeacht hun zorgbehoefte. Mobiele
senioren kunnen blijven genieten van
een actieve levensstijl.
■ Alle binnenkomende oproepen
van bewoners verschijnen als
tekstberichten op het mobiele device
van de zorgverlener, om de privacy te
waarborgen.
■ Het Ascom slimme
bewakingssysteem biedt de
mogelijkheid voor actieve of passieve
'incheckopties' en bewonersprofielen,
waarmee gepersonaliseerde zorg
mogelijk wordt.

De geïntegreerde Ascom-oplossingen
bieden zorgverleners de informatie die ze
nodig hebben, waar ze ook zijn, om echt
persoonlijke zorg te bieden.
■ Zorgverleners weten wanneer
bewoners hulp nodig hebben, en
waar - binnen of buiten.
■ Bewonersoproepen worden snel
naar hun zorgverlener gestuurd en
automatisch geëscaleerd.
■ Bewonersprofielen kunnen zo
worden aangepast, dat een alarm
altijd de juiste aandacht krijgt.

Een dag uit het leven van...

Met Ascom-rapportage
kunnen zorgverleners
optimale beslissingen nemen
en de zorg en veiligheid
voortdurend verbeteren. *

1.

's Ochtend kan Robert automatisch 'inchecken' door een bewegingssensor te
activeren, waardoor hij zijn waardigheid en zelfstandigheid kan behouden.

2.

Anders dan Robert hebben een paar bewoners niet automatisch ingecheckt. Het
Ascom-systeem waarschuwt zorgverlener Tina, die vervolgens naar de kamer
van deze mensen gaat, of hen belt met haar Ascom smartphone.

3.

Tina kent haar bewoners, dus ze wacht altijd tot Robert uit bed is gestapt, voor
ze zijn kamer binnengaat om hem te begeleiden naar het ontbijt. Dat kan ze
doen, dankzij een bedsensor die een bericht naar haar Ascom Myco stuurt,
zodat ze weet dat Robert op is.

4.

Roberts buurvrouw, Mary, lijdt aan dementie en heeft hulp nodig om naar de
badkamer te gaan, want ze heeft een hoog valrisico. Het configureerbare
teleCARE IP verpleegoproepsysteem geeft Tina op precies het juiste moment
een seintje.

5.

Terwijl Tina haar werk doet, kan ze erop vertrouwen dat het Ascom-systeem
automatisch een collega over het voorval informeert als zij niet zelf op een
alarm kan reageren, zodat er nooit een oproep over het hoofd wordt gezien.

6.

Verder heeft Mary een systeem nodig dat haar beschermt tegen weglopen, dat
gevaarlijke gevolgen zou kunnen hebben. De Ascom polsband is haar discrete
partner, waarmee ze rond kan lopen binnen de veilige omgeving, maar die Tina
waarschuwt mocht Mary proberen het gebouw te verlaten

7.

Voor Mary's veiligheid heeft Tina het Ascom-systeem zo geprogrammeerd dat
het deuren afsluit die normaal niet op slot zijn als Mary daar in de buurt komt.

8.

Robert is buiten, wanneer hij ineens duizelig wordt. Hij drukt op een knop op
zijn Ascom-polsband om hulp in te roepen. Dankzij de draadloze dekking van
Ascom ontvangt zorgverlener Tina de alarmmelding, waarna ze regelt dat hij
hulp krijgt.

9.

Robert draagt de polsband 24 uur per dag. Mocht hij zijn polsband afdoen, dan
waarschuwt de ingebouwde sensor zijn zorgverlener, zodat ze gepaste actie
kan ondernemen.

*Vereist MARi

10. De schaalbaarheid en flexibiliteit van de Ascom-oplossingen ondersteunt
bewoners, zodat ze optimaal kunnen leven in een veilige omgeving, waar hulp
altijd binnen handbereik is.

teleCARE IP-systeemarchitectuur
Betere intelligentie in de zorg – geïntegreerde technologie
■ Ascom teleCARE IP biedt begeleide communicatie om ervoor te zorgen dat elk telefoongesprek tot stand komt.
■ Actieve monitoring en sensoren bevorderen de beveiliging en veiligheid van bewoners.
■ Het toonaangevende dwaaldetectiesysteem slaat onmiddellijk alarm als bewoners proberen weg te lopen.
■ Gebeurtenissen en activiteiten worden automatisch gedocumenteerd, wat resulteert in aanpasbare rapporten en audittrails.

Ascom bedrade onderdelen

Ascom draadloze wearables

■ Kamerapparatuur – Variërend van eenvoudige stations die
het inchecken van bewoners ondersteunen, tot innovatieve
sensoren, spraakmodules, trekkoordstations, bedmodules
en locatiebakens.

■ Polsband/hanger - Stijlvol en comfortabel. Zorgt voor
bewegingsvrijheid omdat bewoners gemakkelijk hulp
kunnen inroepen.

■ Apparatuur voor gangen – Displays, lampen en
meldingspanelen met unieke kleuren, teksten en
knipperpatronen die specifieke gebeurtenissen en
prioriteiten aangeven.
■ Centrale apparatuur – Solid state en IP-gebaseerd - zorgt
voor datacommunicatie en 24/7 bewaking van het Ascom
teleCARE IP-systeem.

■ Draadloze repeater, gebruikmakend van twee
frequenties – Maakt bewaakte connectiviteit mogelijk in
een betrouwbare, kosteneﬀectieve oplossing voor een
individueel gebouw of campusomgeving.
■ Discrete bewegingssensoren - Passieve
infraroodsensoren voor automatische meldingen.
Aanpasbaar voor elke bewoner. Eenvoudige installatie en
configuratie
■ Laagfrequent (LF) baken – Eenvoudige draadloze
toevoeging, nauwkeurig tot op kamerniveau, die
intelligente alarm- en dwaaldetectiesystemen ondersteunt.
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