KAM JUMS REIKALINGAS SLIM SENSOR JUTIKLIS?
KUR ŽMONĖS YRA PRIKLAUSOMI NUO PRIŽIŪRINČIO PERSONALO?
Ligoninėse / slaugos namuose / priežiūros centruose / reabilitacijos centruose / sanatorijose / namuose,
bet kur, kam reikalinga speciali priežiūra

KOKIAS PRIŽIŪRINČIO PERSONALO/SLAUGYTOJŲ FUNKCIJAS ATLIEKA SLIM SENSOR JUTIKLIS










Šviesos įjungimas/išjungimas
Įlipimo ir išlipimo iš lovos detektavimas
Nukritimo ant grindų detektavimas
Trukmės praleistos vonioje/tualete fiksavimas
Trukmės praleistos ne kambaryje fiksavimas
Šauksmo detektavimas
Pavojaus mygtukas
Nepagrįsti temperatūros pokyčiai
Ilgas, nepaaiškinamas judėjimas kambaryje

Kiekvienoje palatoje esantis jutiklis signalizuos, jei pacientas yra pavojingoje situacijoje. Per 30 sekundžių
medicinos personalas gali sureaguoti į bet kokią susiklosčiusią situaciją.
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PRIVALUMAI
PACIENTAMS





Mažiau sužalojimų ir traumų
Geresnė miego kokybė
Ilgesnė gyvenimo trukmė
Geresnės kokybės pacientų priežiūra, ten kur jos tikrai reikia

Slim Sensor jutiklis gali būti naudojamas ir privačiame sektoriuje. Pavyzdžiui, kai yra pavojinga be
priežiūros palikti senyvo amžiaus žmones. Jutiklis gali ženkliai palengvinti vaikam/anūkam tėvų ar senelių
priežiūrą.
VADYBAI








Vengiama tiesioginio kontakto su sergančiu pacientu, prevenciškai apsaugomi gydytojai,
slaygytojai ir kitas aptarnaujantis personalas
Taupo laiką – virtuali priežiūra sumažina nereikalingą reagavimą į netikrus pavojus
Mažesnė personalo apkrova. Atsiranda galimybė būdintiems gydytojams suteikti papildomų
užduočių.
Mažiau daruotojų
Didesnis operatyvumas reaguojant į pavojingas situacijas. Mažiau nelaimingų atsitikimų.
Gausite signalą ir galėsite iškart reaguoti, jei pacientas pasišalino iš patalpų.
Informacija gaunama iškart į kompiuterį ar mobilųjį telefoną.
ĮRANGA

KOMPONENTAI
•
•
•
•
•
•

MX C26 with audio – IP20
MX C26 no audio – IP20
MX Q26 with audio – IP66
EMITLIGHT IR RING
ON WALL laikiklis, priklausomai nuo esamų lubų.

NORINT PASIEKTI GERIAUSIŲ REZULTATŲ, ĮRANGA TURI BŪTI SUMONTUOTA VIRŠ PACIENTO LOVOS ANT
LUBŲ.
KAINA UŽ VISĄ SISTEMĄ PALATOJE
•
•
•

SLIM_C26_AUD – 668 €
SLIM_C26 – 618 €
SLIM_Q26 – 798 €
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