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  Nowoczesne szpitale i domy opieki
muszą zapewnić bezpieczeństwo
pacjentów i pensjonariuszy przez 24
godziny na dobę, siedem dni
w tygodniu. Wymaga to niezawodnego
systemu komunikacji, który pozwoli
potrzebującympotrzebującym na wezwanie pomocy
oraz spowoduje, że nawet w razie
najmniejszego problemu tą pomoc
natychmiast otrzymają.

  System przywoławczy (przyzywowy) Intercall 600 jest prosty w instalacji. Został 
zaprojektowany w sposób umożliwiający konfigurację stosownie do miejsca 
użytkowania. Jest przyjazny w obsłudze zarówno dla pacjentów jak i dla personelu. 
Pięć poziomów przywołania, programowalne opisy tekstowe, rejestracja połączeń 
oraz możliwość podłączenia aż 215 punktów przywoławczych czynią Intercall 600 
jednym z najbardziej wszechstronnych systemów przywoławczych na rynku.

  Panele sygnalizacyjne z wyświetlaczem LCD dostarczają przejrzystych informacji
tekstowych odnośnie priorytetu wezwania, miejsca z którego nastąpiło 
oraz identyfikują osobę wzywającą, równocześnie emitując sygnał dźwiękowy.
Zapewnia to osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo

System przywoławczy

Intercall 600
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Standardowy adresowalny punkt przywoławczy
Pozwala na przywołanie personelu oraz skasowanie
wywołania. Posiada pięć poziomów przywołania, gniazdo 
do podłączenia akcesoriów oraz sygnalizację
dźwiękową.

Adresowalny punkt przywoławczy z odbiornikiem IR
Pozwala na przywołanie personelu za pomocą przenośnego 
nadajnika podczerwieni oraz skasowanie wywołania. 
Posiada sześć poziomów przywołania, odbiornik 
podczerwieni oraz sygnalizację dźwiękową.

Panel sygnalizacyjny z wyświetlaczem LCD
Alarmuje i dostarcza szybkiej informacji o miejscu, 
z którego nastąpiło wywołanie.

Wysoka jakość bez
ograniczenia funkcjonalności
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Oprogramowanie zarządzające wezwaniami
Rejestruje wszelką aktywność systemu umożliwiając
analizę wywołań i pracy personelu.

Przycisk gruszkowy
Umożliwia wezwanie pomocy pacjentom przebywającym
w pewnej odległości od punktu przywoławczego. Dostępny w 
dwóch opcjach długości przewodu, posiada klips 
pozwalający na przypięcie do pościeli bądź ubrania.

Lampa sygnalizacyjna
Montowana nad drzwiami sygnalizuje status punktów
przywoławczych znajdujących się w danym pokoju.
 Dostępna z alarmem dźwiękowym.

Punkt monitorowania drzwi
Idealny do monitorowania drzwi ewakuacyjnych i przejść
technicznych. Obsługiwany przy pomocy breloka
zbliżeniowego.
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Zaprojektowany by spełniać 
Twoje potrzeby

System przywoławczy Intercall 600 dostarcza szereg opcji umożliwiających    
skonfigurowanie systemu dokładnie dla potrzeb użytkownika:

- Zaprojektowany by rozbudowywać się wraz z potrzebami - pomaga osiągnąć 
  na  jwyższy poziom opieki, zarówno teraz jak i w przyszłości.

- Pełna rejestracja zdarzeń - dane mogą zostać zapisane w celu sporządzenia
  raportów.

- Wiele poziomów przywołania - umożliwia natychmiastowe nadanie stosownego
  priorytetu.  priorytetu.

- Obsługa wielu wezwań jednocześnie - pozwala na powiadomienie całego personelu
  równocześnie.

- Wszystkie punkty przywoławcze konfigurowane za pomocą oprogramowania -
  możliwia rekonfigurację opisów pokojów i pacjentów w dowolnej chwili.

- Możliwe podłączenie pagerów alfanumerycznych i telefonów DECT w celu
  informowania personelu o zdarzeniach niezależnie od miejsca, w którym się  
  znajdują.  znajdują.

- Punkty przywoławcze z odbiornikami IR- umożliwiają przywołanie niezależnie 
  od miejsca, w którym znajduje się rezydent.

- Szeroka gama akcesoriów - zawiera włączniki oddechowe, maty naciskowe,
  wodoodporne przełączniki, zdalne sterowanie.

- Łatwa instalacja - każda cześć wchodząca w skład systemu Intercall 600
  zaprojektowana została by umożliwić szybką i prostą instalację.

- Wsparcie techniczne - zapewniamy szkolenia i pomoc techniczną dla firm- Wsparcie techniczne - zapewniamy szkolenia i pomoc techniczną dla firm
  instalacyjnych.
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  Każdy dom opieki oraz szpital niezależnie od swojej wielkości służy jednemu celowi -
opieka nad pensjonariuszami i pacjentami . Chorzy oraz niedołężni w każdej chwili
muszą mieć możliwość wezwania pomocy, a zapracowany personel potrzebuje
rozwiązania, które bezzwłocznie poinformuje ich o każdym zaistniałym ryzyku 
lub wypadku.

  Przejrzysty i prosty w obsłudze system przywoławczy Intercall 600 zapewnia wizualne
ii dźwiękowe ostrzeżenia przy każdym zdarzeniu. Wbudowana inteligencja pozwala 
na nadawanie zdarzeniom odpowiednich priorytetów i odróżnienie zwykłego przywołania
od sytuacji alarmowej. Powoduje również, że przywołanie trafi w odpowiednie miejsce.

  Dzięki unikalnej kombinacji elastyczności, prostoty i skuteczności Intercall 600 jest
najbardziej popularnym systemem przywoławczym w Wielkiej Brytanii.
Każdy element systemu Intercall jest rezultatem głębokiej współpracy z tysiącami
placówek - bezpośredniego kontaktu z osobami zarządzającymi obsługą szpitali,
domówdomów opieki oraz domów emeryta i poznaniu ich wymagań co do systemu
przywoławczego.

  Każdy produkt Intercall oparty jest na ponad 20 latach doświadczenia lidera rynku
brytyjskiego - wyspecjalizowanej firmy zajmującej się produkcją systemów
przywoławczych.

  To właśnie doświadczenie i dogłębna współpraca uczyniły Intercall wiodącą marką 
gdy chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju ducha w szpitalach i domach opieki.

Niezawodność dla opiekuna
poczucie bezpieczeństwa dla 

pacjenta


