Langaton Hoitajakutsujärjestelmä Avsec MultiCare
Useat lisätoiminnot kuten poistumisvalvonta, Dect- ja GSM hälytykset

• Sairaalat • Terveyskeskukset • Hoitokodit • Palvelutalot

Joustava kokonaisuus luo perustan
hoitohenkilökunnan hoitotyölle sekä
lisää käyttäjien viihtyvyyttä !
Nyky päivän tarpeisiin lukeutuu se, että hoitajalla pitää
olla tieto potilaan tekemistä kutsuista, oli hän missä päin
rakennusta tahansa.
Meillä on ratkaisu siihen !
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Järjestelmä kansliayksikkö
sijoitetaan kansliaan tai toimistoon.

Järjestelmää voidaan laajentaa
muodoltaan samanlaisella
lisä/tukiasemalla.

Huonepaneeli sjoitetaan
asukashuoneeseen, johon
liitetään mm. johtokutsupainike.
Sillä voidaan tehdä kutsuja,
hätäkutsuja sekä hoitajan läsnäolo.
Tarvittessa yksikköön voidaan liittää
myös huonemerkkilamput.

Lisäreleyksikkö voidaan
sijoittaa mihin vain, josta
halutaan ulkopuolisia lisähälytyksiä.
Yksikköön voidaan ohjelmoida jopa
500kpl erilaisia lähettimiä !

Asukkaan perus langaton
kutsuranneke, jota asukas
kantaa ranteessaan. Kutsu
voidaan tehdä alueella, jossa
kantama riittää tukiasemiin.
Rannenauhan sijasta
siihen voidaan valita
mm. vyöclipsi tai kaulanauha.

Kutsuranneke toimii
myös hyvin ulkoalueilla
ja on luokitukseltaan
täysin vesitiivis.
Lisäominaisuudella
varustetussa rannekkeessa on myös automaattinen hälytys
poistumisvalvonnalle ja
ranneke voidaan
tarvittaessa paikantaa.

Sarjakuvan avulla voidaan usein kertoa paljon asiaa.
Niin toivottavasti tässäkin tapauksessa !

Kun huonekoje sijoitetaan vuoteen läheisyyteen,
muita lähettimiä ei välttämättä tarvita ollenkaan.
Huonekojeen avulla asukas tai potilas voi ottaa
kätevästi kutsun sen omaa nappia painamalla
tai siihen liitetyllä johtokutsupainikkeella.
Huonekojeeseen voidaan liittää myös merkkilamput.

IP67 luokituksensa ansiosta asukas voi käydä myös
suihkussa eikä lähetinrannekketta tarvitse aina riisua.

Paikannustoiminnolla varustetulla rannekkeella
saadaan tarkka tieto asukkaan sijainnista.

Poistusmisvalvonnalla varustettu ranneke lähettää
automaattisen hälytyksen hoitajakutsujärjestelmään
mikäli asukas poistuu luvatta tai hoitajien tietämättä
rakennuksesta. Dementiaa sairastavien ikäihmisten
määrä on hurjassa kasvussa ja pienellä panostuksella
voimme puhua erittäin edullisesta henkivakuutuksesta.
Tarvittessa saadaan myös paikannustieto kyseiseltä ovelta.

Paikannustoiminto on tärkeä isoissa kohteissa ja
asukkaan pitkä etsiminen voi aiheuttaa
vaaratilanteita.

Järjestelmän kanslianyksikkö sijoitetaan pääsääntöisesti
kansliaan tai hoitajien taukotilaan. Se on koko järjestelmän
ohjelmoitava keskusyksikkö ja muita ohjelmistoja ei tarvita.

Langaton Vetonarukoje

- Voidaan sijoittaa mm. WC-tiloihin kuten
kattoon, pitkän vetonarunsa ansiosta

Nappiparistolla toimiva ranneke on kätevästi
huollettavissa myös henkilökunnan toimesta.

Tiivistettynä Langaton Avsec MultiCare on
erittäin monipuolinen, käyttäjäystävällinen,
nopea asentaa ja mikä parasta, erittäin edullinen!

Järjestelmään voidaan ohjelmoida satoja erilaisia lähettimiä. Langaton järjestelmä voidaan hankkia rakennukseen
esimerkiks ns. ”varajärjestelmäksi” jolloin se voidaan ottaa
Laitteen nimellinen kantama lähettimille on jopa 200m!
käyttöön muutamassa minuutissa ja järjestelmä on
Tämä taas riippuu hyvin paljon rakennuksen rakenteista.
toimintakuntoinen.
Kantamaa voidaan lisätä samanmallisilla tukiasemilla ja
kasvattaa kantamia jopa kilometreihin.

Ihmiset vanhainkodeissa, palvelutaloissa
sekä sairaaloissa haluavat että heistä välitetään.
Hoitajakutsujärjestelmä ei ole pelkästään
vain mikä tahansa järjestelmä, vaan se on
hoitohenkilökunnan tärkeä ellei jopa tärkein
työväline joka päiväisessä hoitotyössä.
Langaton kutsujärjestelmä on
kokonaistaloudellisesti erittäin edullinen
ja kustannustehokas ratkaisu, sillä kaapelointia ei tarvita välttämättä ollenkaan.

Avsec MultiCare on suunniteltu
vastaamaan pieniä, keskisuuria
ja suuriakin kokonaisuuksia ja
siitä voidaan muokata aina asiakaskohtaisesti juuri tarpeita vastaava
kokonaisuus pienillä muutoksilla.
Useat lisätoiminnot, nopea laajennettavuus, hyvä varaosasaatavuus ja
helppokäyttöisyys, ovat olleet ne asiat
joita olemme kuullet asiakkailtamme
konkreettisena palautteena.

Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä;
Edullinen sekä joustava järjestelmäkokonaisuus
juuri Teidän tarpeitanne vastaavaksi.
Laitteiden Myynti:
p. 0400 523 306
Huolto & Tekninen tuki:
p. 040 960 8435
Tarjouspyynnöt:
avsec@avsec.fi

Avsec Communications Oy
Rautatehtaankatu 8,
20200 TURKU - FINLAND
Toimimme järjestelmän maahantuojana,
myymme, asennamme ja huollamme
laitejärjestelmiä niiden elinkaaren ajan !

