
Ascom Telligence 
-potilaslaitteet

Tärkeimmät edut
•   Potilaat voivat tehdä erityyppisiä kutsuja (vesi, kipu, WC jne.). 

Kutsut välittyvät automaattisesti oikealle hoitajalle, mikä  
lyhentää vasteaikoja. Näin työntekijät tietävät potilaan tar-
peet tullessaan paikalle, jolloin turhat askeleet vähenevät.

•   Edistyksellinen ääniviestintä. Ääniviestinnän lisääminen 
edellyttää yksinkertaisimmillaan vain monitoimipainikkeen 
vaihtamista. Kun henkilöstö voi puhua potilaan kanssa 
ennen paikalle lähtemistä, säästetään arvokasta aikaa.*

•   Potilaiden ääni kuuluviin. Selkeä puheviestintä voi auttaa 
vähentämään potilaiden stressiä. Myös potilaiden omaiset 
voivat olla varmoja, että kutsut todella menevät perille. 

•   Hygieniastandardien täyttäminen. Kaikki Ascom Telligence 
-monitoimipainikkeet on suunniteltu kestämään toistuvaa 
puhdistusta.

•   Uusi Ascom SafeConnect™ -magneettiliitin kaikissa 
monitoimipainikkeissa ehkäisee laitteiden vahingoittumista. 
Liitin irtoaa vaurioitumatta, jos monitoimipainiketta 
kiskaistaan vahingossa, ja irtoamisesta lähetetään hälytys 
henkilökunnalle.

Lue lisää Ascom Telligence -ratkaisusta ja siitä, miten se voi 
auttaa parantamaan tehokkuutta ja potilastyytyväisyyttä. Ota 
yhteyttä lähimpään Ascomin edustajaan, yhteystiedot löydät 
sivustosta ascom.fi.

Ascom Telligence -potilaslaitteet sisältävät sekä yksinkertaisia sekä edistyksellisiä monitoimipainikkeita. 

Ascom Telligence -potilaslaitteet 
– ergonomiaa ja potilastyytyväisyyttä

*Edellyttää hoitajapäätettä tai henkilöstön mobiililaitteita ja sopivaa Ascom Telligence -ohjelmistolisenssiä.



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

Potilaslaitteet ovat osa Ascom Telligence -ratkaisua. Ottamalla yhteyttä Ascomiin saat lisätietoa siitä, miten 
Ascom Telligence voi auttaa sairaaloita ja potilaita. 
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ASCOM TELLIGENCE -POTILASLAITTEET:

Monitoimipainikkeet 1, 3, 7, 14 painiketta – NUHS1B-14B

 

Tärkeimmät ominaisuudet:

•   Ergonominen, kestävä ja puhdistettavissa yleisimmillä sairaaloissa 
käytetyillä menetelmillä.

•   Saatavana useina eri malleina aina yksikertaisesta hoitajakutsupainikkeesta 
edistyksellisiin monitoimipainikkeisiin, joilla voi lähettää erityyppisiä kutsuja 
ja hallita televisiota, radiota, kaihtimia ja valaistusta.

•   Edistyneimmät mallit tukevat kaksisuuntaista ääniviestintää ja 
äänenvoimakkuuden säätöä.

•   Ascom Telligence -monitoimipainikkeet on sertifioitu pöly- ja vesitiiviiksi 
vähintään IP65-luokituksen mukaan.

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


