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System przywoławczy

Intercall 700
Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo 
są najważniejszymi wymaganiami 
nowoczesnych szpitali, domów opieki 
i domów emeryta. Pacjenci i rezydenci 
potrzebują jak największej swobody 
ii niezależności natomiast personelmusi 
mieć pewność, że w razie potrzeby 
będzie w stanie zareagować szybko 
i efektywnie na każdy rodzaj zdarzenia.

Najbardziej zaawansowany system na rynku. 
System przywoławczy (przyzywowy) Intercall 700 jest jednym z najbardziej 
elastycznych i kompleksowych systemów na świecie, zbudowanym na bazie 
ponad 20 letniego doświadczenia i specjalizacji  w systemach przywoławczych. 
Umożliwia zastosowanie dużego wyboru łatwych w użyciu akcesoriów wyzwalają-
cych przywołanie, stosownie do stopnia sprawności rezydenta lub pacjenta. 
Intercall 700 zapewnia pełną rejestrację zdarzeń oraz umożliwia zastosowanie 
programu do analizy i raportów. System może zostać zainstalowany z wykorzysta-
niem istniejącego okablowania, ograniczając do minimum uciążliwości związanie
z pracam instalacyjnymi prowadzonym w działającym obiekcie.

Wygoda i funkcjonalność
Punkty przywoławcze audio systemu 700 posiadają funkcję "hands-free" -
rozmowy dwukierunkowej z panelem sygnalizacyjnym, konfigurowalny przycisk
przywoławczy i dziesięć poziomów wezwań o różnych priorytetach
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System przywoławczy Intercall 700 dostarcza szereg opcji umożliwiających 
skonfigurowanie systemu dokładnie dla potrzeb użytkownika:

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

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

- Dwukierunkowa komunikacja "hands-free" - pozwala uspokoić pacjenta
  podczas, gdy pomoc jest w drodze.

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

- Funkcja rozgłaszania (paging) - pozwala na powiadomienie całego personelu
  równocześnie.

- Wszystkie punkty przywoławcze konfigurowane za pomocą oprogramowania -
  umożliwia 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  informowania personelu o zdarzeniach niezależnie od miejsca, w którym się
  znajdują.

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

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

- Łatwa instalacja - każdy element wchodzący w skład systemu Intercall 700
  zaprojektowany został tak aby umożliwić szybką i prostą instalację.  zaprojektowany został tak aby umożliwić szybką i prostą instalację.

- Wsparcie techniczne - zapewniamy szkolenia i pomoc techniczną dla firm
  instalacyjnych.
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Punkt przywoławczy / panel sygnalizacyjny audio
z wyświetlaczem LCD
Kombinacja punktu przywoławczego i panelu
sygnalizacyjnego. Umożliwia dwukierunkową komunikację
głosową z panelami przywoławczymi.

Panel sygnalizacyjny audio z wyświetlaczem LCD
Alarmuje i dostarcza szybkiej informacji o miejscu,
z którego nastąpiło wywołanie. Umożliwia dwukierunkową
komunikację głosową

Standardowy adresowalny punkt przywoławczy
Stosowany tam, gdzie nie jest potrzebna komunikacja
głosowa. Pozwala na przywołanie personelu 
oraz skasowanie wywołania.

Adresowalny punkt przywoławczy audio
Pozwala na przywołanie personelu, skasowanie
wywołania oraz dwukierunkową komunikację głosową.
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Lampa sygnalizacyjna
Montowana nad drzwiami sygnalizuje status punktów
przywoławczych znajdujących się w danym pokoju.
Dostępna także z alarmem dźwiękowym.

Punkt monitorowania drzwi
Idealny do monitorowania drzwi ewakuacyjnych 
i przejść zapasowych. Obsługiwany przy pomocy
breloka zbliżeniowego.

Oprogramowanie zarządzające wezwaniami
Rejestruje wszelką aktywność systemu umożliwiając
analizę wywołań i pracy personelu

Przenośny nadajnik IR
Umożliwia rezydentom / pacjentom przywołanie
z dowolnego miejsca w pomieszczeniu.
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  Oczekiwania dotyczące standardu opieki w obiektach szpitalnych i opiekuńczych
ulegają ciągłemu wzrostowi. Niezależnie od swojej niemocy, starsi i niedołężni ludzie
potrzebują łatwych w użyciu i zrozumiałych sposobów na wezwanie pomocy, podczas
gdy zapracowany personel potrzebuje aktualnych i rzetelnych informacji o wszelkich
zdarzeniach.

    System przywoławczy Intercall 700 zaprojektowany został by zapewniać 
maksymalną wolność ludziom starszym i niedołężnym, będąc przy tym prostym 
w obsłudze. Stanowi on również niezawodny system dostarczający informacji osobom 
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i kontrolę na terenach szpitali i domów opieki.
Pełna elastyczność i adaptacja do zmieniających się wymagań umożliwia konfigurację
systemu stosownie do miejsca użytkowania. Ponadto, ze względu na wysoką
elastyczność, istnieje możliwość łatwego dodawania nowych punków przywoławczych,
paneli sygnalizacyjnych oraz szerokiej gamy akcesoriów.paneli sygnalizacyjnych oraz szerokiej gamy akcesoriów.

  System umożliwia dwukierunkową komunikację głosową "hands-free" pomiędzy
wszystkimi panelami sygnalizacyjnymi, z dziesięcioma poziomami przywołania,
oprogramowanie CMS pozwalające na archiwizację rejestru zdarzeń wszelkiej
aktywności systemu na standardowym komputerze. Dzięki swojej unikalnej kombinacji 
prostoty, elastyczności i efektywności, Intercall 700 jest niepodważalnym liderem 
na rynku systemów przywoławczych.

Bezpieczeństwo i spokój dla 
szpitali i domów opieki


