TeleAlarm NurseCall met geïntegreerde dwaalfunctie
Grotere efficiëntie voor verpleegtehuizen

Veiligheid in verzorgings- en verpleegtehuizen:
een grote uitdaging
Bij het runnen van een verzorgings- en verpleegtehuis staat u
voor de uitdaging om de vele conflicterende doelstellingen met
elkaar in overeenstemming te brengen. Middelen zoals personeel
en financiën zijn beperkt en toch moet u de beste
zorg en veiligheid garanderen.
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Het NurseCall systeem van TeleAlarm
biedt de best mogelijke zorg en levenskwaliteit.
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Deze waterdichte armbandzender conform IP67 is comfortabel te dragen,
zodat gebruikers hem niet proberen af te
doen. Het resultaat: altijd comfort en
veiligheid.
De S35 laat zich licht bedienen door een
aan het koord te trekken en is hierdoor
bijzonder geschikt voor mensen met
motorische aandoeningen. Met de wandmontage kann de S35 ook als trekkoord
worden gebruikt.
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Patiënten kunnen onmiddellijk om hulp vragen door op de knop van de wandzender te
drukken. De status van de batterij wordt
bewaakt en de batterij is eenvoudig te vervangen. Hierdoor kunnen onderhoudskosten en
tijd worden bespaard.
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Als een dementiepatiënt onbegeleid
ronddwaalt, wordt het alarm van de armbandzender onmiddellijk geactiveerd,
zodat het personeel actie kan ondernemen.
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De hoofdunit is voorzien van een traceerfunctie voor het alarm. Deze geeft ook het alarmtype duidelijk weer en stelt prioriteitsvolgorde
vast op basis van de locatie waar het alarm is
gegenereerd. Hierdoor kan het personeel de
best mogelijke zorg verlenen. Het apparaat is
ook erg eenvoudig te programmeren en kan
worden aangesloten op alle gangbare pagingsystemen, zoals ESPA, DECT en POCSAG.
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Begeleidfunctie: als een patiënt met een
dementiezender door personeel wordt
begeleid, weet het systeem dat de
patiënt in veilige handen is en wordt het
alarm onderdrukt.
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Het draadloze TeleAlarm NurseCall systeem is
snel en eenvoudig te installeren en kan naar
behoefte worden uitgebreid zonder dat dagelijkse routines worden verstoord en bewoners of
zorgverleners last ondervinden van geluid, vuil
of andere ongemakken. U kunt het TeleAlarm
NurseCall systeem ook eenvoudig toevoegen
aan een bestaand systeem en alleen de dwaalfunctie gebruiken.

TeleAlarm expertise in communicatietechnologie sinds 1956
TeleAlarm AG werd in 1956 opgericht.
Het gestage streven naar compromisloze kwaliteit
en tevredenheid van de klant is de basis voor de
buitengewone prestaties en de hoge acceptatie van
onze producten en oplossingen in veel Europese landen!

Onze kerncompetenties omvatten Sociale alarmsystemen
en draadloze NurseCall systemen.
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