
Ascom Telligence 
-huonelaitteet

Tärkeimmät edut
•   Parantaa potilaiden ja henkilökunnan tyytyväisyyttä. 

Mukautetuilla potilaspaikkamoduuleilla jokaisen painikkeen 
väri, teksti ja kuvake voidaan muuttaa moniin erilaisiin 
tarpeisiin sopivaksi.

•   Parantaa henkilökunnan viestintää ja yhteistyötä. Oven 
pielessä olevat taustavalaisut huonenäytöt näyttävät viestit, 
jotka näkyvät selkeästi käytännössä koko huoneeseen. 
Saapuvat äänipuhelut priorisoidaan automaattisesti. 
Puhemoduulien avulla hoitajat voivat kommunikoida 
kollegoidensa kanssa poistumatta potilaan luota.

•   Kaikissa Ascom Telligence -huonelaitteissa on 
Ascom SafeConnect™ -magneettiliittimet ja -pistokkeet, 
jotka auttavat minimoimaan laitevauriot. Liitin irtoaa 
vaurioitumatta jos sitä kiskaistaan vahingossa, ja 
irtoamisesta lähetetään hälytys henkilökunnalle. 

•   Varmistaa keskeytymättömän hoidon. Ascom Telligence 
-huonelaitteet ovat virrallisina vaihdettavia ’Hot swap’.

•   Auttaa pitämään potilaat turvassa. Ascom Telligence 
-huonelaitteissa on puhemoduuli, jonka avulla henkilökunta 
voi kommunikoida joutumatta jättämään potilasta yksin.

•   Kustannustehokas. Modulaarisen konseptin ansiosta 
voidaan rakentaa räätälöityjä kokoonpanoja tiettyihin 
huoneisiin ja tarpeisiin. Järjestelmiä voidaan mukauttaa ja 
laajentaa tarpeiden ja hoitomallien muuttuessa. 

Ascom Telligence -huonelaitteet ovat modulaarisia oheislaitteita, jotka auttavat parantamaan henkilökunnan 
tehokkuutta ja tukevat potilasturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä. Modulaarisilla huonelaitteilla toiminnallisuudet voi 
räätälöidä osaston tarpeiden mukaan. 

Ascom Telligence -huonelaitteet – potilaiden 
hoidon ja työnkulun tehostamiseen
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Tärkeimmät ominaisuudet: 

•   RJ-45-liittimet mahdollistavat ennalta määritettyjen kaapeleiden käytön, mikä vähentää asennusaikaa perinteisiin liittimiin ja 
omiin kaapeleihin verrattuna. 

•   SafeConnect-magneettiliittimet. Liitin eikä laite vaurioidu jos liitin irrotetaan väkisin 

•   Kaikki Ascom Telligence -huonelaitteet on valmistettu materiaaleista, jotka kestävät toistuvaa puhdistusta.

•   Puhemoduulien äänenlaatu on selkeä ja korkealaatuinen.

 ASCOM TELLIGENCE -HUONELAITTEET:

Huonelaitteet ovat osa Ascom Telligence -ratkaisua. Ottamalla yhteyttä Ascomiin saat lisätietoa siitä, miten 
Ascom Telligence voi auttaa sairaaloita ja potilaita.

Mukautettava painike 
NUDM3-HE

Mukautettava painike, passiivinen 
NUDM3P-HE

Mukautettava potilaspaikkamoduuli 
NUBM3-HE

Laajennusmoduuli potilaspaikalle  
NUBM3X-HE

Mukautettava potilaspaikkamoduuli, 
passiivinen, NUBMP-HE

Ulkoinen liitäntämoduuli 
NUMI2-HE

Huonenäyttö 
NURD-HE

Puhemoduuli 
NUSPM-HE

Vetokytkin - hätäkutsu 
NUEPS-HK

Vetokytkin - elvytyshälys 
NUEPS-HK

IO-moduuli, aktiivinen 
NUIOM-H

Vetonaru IP44 
NUPC-HE

Vetonaru, valkoinen, 3b passiivinen 
NIPC-W3P

 Laiteluettelo

Ascomin tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen saatavuus, kokoonpano ja tekniset tiedot voivat vaihdella maittain. Lisätietoja saat lähimmältä 
Ascomin edustajalta.

Ascom Oy 
Puutarhakatu 55-57 
20100 Turku 
02 415 1200 
myynti@ascom.com 
www.ascom.fi


