TREX

Bezdrátová signalizace

Moderní, praktický,
sofistikovaný systém
sestra-pacient

SYSTÉM

TREX

Hlavní výhody:
KOM P L E T N Ě BEZDR ÁTO V Ý
J E D N OD U CHÁ I NSTA LACE
M O B I L I TA KLI ENT Ů I PERS ON ÁLU
S TAVEB N I CO V Ý SYSTÉM
Systém TREX je velmi moderní systém pro komunikaci mezi klienty a sestrami, v současné
době technicky nejvyspělejší zařízení svého druhu na našem trhu.
Sestává z kapesních jednotek TREX a z bezdrátových náramkových a nástěnných tlačítek
a dalších rádiových modulů.
Volání se zobrazí na displeji kapesní jednotky zároveň s vibrační a zvukovou signalizací.
Díky tomu sestra dostává informaci o volání, ať se nachází kdekoliv v budově a může tak
velmi efektivně poskytovat péči.
V případě, že na situaci sama nestačí, může si přivolat asistenci pomocí tlačítka na jednotce.

Přenosné tísňové tlačítko SMILE
_
_
_
_
_
_

Minimální rozměry a váha (jen 16 g) – velmi důležité pro pohodlí klientů
Velmi dlouhá životnost baterie (cca. 5 let)
Možnost nosit na ruce jako náramek nebo na krku jako přívěsek.
Plně vodotěsné pouzdro
Vrchní kryt i baterie jsou uživatelsky výměnitelné
Obousměrný radiový přenos – indikační svítivá dioda svítí po stisknutí
tlačítkanejprve červeně a v případě úspěšného přijetí tísňového signálu
zezelená; volající tak má jistotu, že se „dovolal“

Rádiový opakovač REPO +
_
_
_
_

Malé rozměry, snadná instalace
Zabudovaný záložní akumulátor pro případ výpadku proudu
Velký vysílací výkon zajišťující vyšší radiový dosah
Před vysíláním kontroluje obsazenost rádiového kanálu

Kapesní jednotka TREX 2G
_
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Malé rozměry (100 × 48 × 21 mm) a hmotnost (jen 60 g včetně akumulátoru)
Barevný grafickýdisplej
Lze libovolně nastavit, která tlačítka se hlásí na kterých kapesních jednotkách
Obousměrná komunikace s dalšími jednotkami na oddělení Možnost přivolat
asistenci dalších sester či pečovatelek
Potvrzení příjmu na jednom TREXu může (nemusí) zrušit vyzvánění na dalších
TREXech stejného oddělení
Pokud sestra nereaguje, dokáže Trex automaticky přeposlat po nastaveném
čase zprávu na jiný Trex
Akustická a vibrační signalizace
Provozní doba na jedno nabití cca týden

PULL – Bezdrátový nástěnný hlásič s táhlem
_ Vhodný například do koupelen, wc nebo i jako pokojový nástěnný hlásič.
_ Díky dlouhé šňůrce je snadno dosažitelný i ze země, např. po uklouznutí
na mokré podlaze, nebo ve sprchovém koutu apod.

ROOM – Bezdrátový pokojový panel
_ Využitelný také jako lůžková jednotka. Má tři tlačítka – pro přivolání sestry,
přivolání asistence personálem a zrušení volání.
_ Může mít konektor pro připojení kabelového tlačítka k lůžku.
_ Dodávají se varianty s 1 nebo 3 tlačítky.

Řešení, která signalizaci posunou ještě dál
Systém D-TREX
Všechny funkce systému TREX a nespočet dalších:
Centrální správa – jednotka umožňuje spravovat celý systém
pohodlně z jednoho místa.
Prezence personálu u klienta – personál při návštěvě klienta
zaznamená svou přítomnost, díky tomu je zřejmé, kdo a kdy
poskytoval péči.
Registrace úkonů – dokumentace ošetřeovatelské i zdravotní péče
přímo na kapesním terminálu.
Vzdálený přístup – pro dálkový dohled a kontrolu systému.
Archivace provozu – záznam a výkazy aktivity ve Vašem domově/zařízení,
např. kdo, proč a kdy volal, kdo z personálu reagoval a jak rychle.
Denní/noční/víkendový režim

Monitoring osob s demencí – D-POS:
Rozšíření, které hlídá Vaše klienty
Bezpečnost a pohodlí – umožňuje zabezpečit východy, brány a únikové body proti svévolným
a nežádoucím odchodům klientů.
Okamžité hlášení personálu – personál je informován na kapesních jednotkách v okamžiku průchodu
pacienta zakázanou zónou.
Místní signalizace – pohyb klienta může být dále signalizován přímo na místě např. bzučákem, majákem
apod.
Lokalizace klienta – v případě stisku tísňového tlačítka dojde při odeslání volání k připojení informace
o poslední zóně, ve které se klient nacházel.
Individuální přístup – každý klient může mít zakázané a naopak povolené jiné prostory.

Dovozce a distributor:
MULTITONE CZ spol s r.o. / Jinonická 80
Tel.: 296 554 331 / fax: 296 554 335
www.multitone.cz / info@multitone.cz
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