KLMED-S és KLMED-R
hang- és fényjelzéses nôvérhívó rendszer
Egy egyszerû, megbízható rendszer tartós, masszív használatra tervezve, rugalmas
lehetôségekkel.
A KLMED-S nôvérhívó
berendezés hang- és fényjelzést ad a beteg- vagy
pácienshívásokról, illetve
a mellékhelyiségi vészhívásokról. Telepítését olyan
környezetben ajánljuk,
ahol ez a hívásmód elegendô, nincs szükség
beszédkapcsolatra illetve
egyéb kényelmi szolgáltatásokra. A KL MED-R
nôvérhívó magában foglalja a hang- és fényjelzéses
rendszer tulajdonságait, de
mûködése vezeték nélkül,
rádiófrekvencián mûködik.
Fô alkalmazási terület:
általános kórházi betegosztályok, intenzív-, krónikus osztályok, szociális
vagy idôsek otthona.
KLMED-S központi egység
A rendszer elônye a megbízhatóság, az egyszerû,
könnyû kezelhetôség, a nagyfokú rugalmasság. Egyszerû kábelezése és telepíthetôsége lehetôvé teszi akár meglévô, régi rendszerek cseréjét is a rendszer újracsövezése nélkül, de a KLMED-R
rendszer esetében nincs szükség kábelezésre sem. Telepítését bárki
el tudja végezni – a rendszerre vonatkozó telepítési segédlet
ismeretében – aki gyengeáramú villamos végzettséggel, vagy
ismeretekkel rendelkezik.
A rendszer telepítése után az bármikor egyszerûen tovább bôvíthetô,
mind a központ, mind a szobák száma, mind pedig a hívást
kezdeményezô pontok vonatkozásában.

KLMED-S rendszer rövid leírása
A központon 8 karakteres alfanumerikus kijelzôn kerül megjelenítésre a hívó kórterme, megkülönböztetve a mellékhelyiségbôl
érkezô hívásokat (pl. „5 KORT”, vagy „5 KT WC”), illetve információ
látható a kórtermi nôvérjelenlétrôl, vagy a hívástörlésrôl (pl. „5 KT JLN”,
vagy „5 KT TOR”). A kijelzett információk természetesen az egyéni
igényeknek megfelelôen szabadon megválaszthatóak.
A központban – a vonatkozó szabvány szerint – nem megengedett
a hívás törlése, a nôvérnek minden esetben fel kell keresni a hívás
helyét, és csak ezen a helyen lehet megszüntetni a hívást.
Az ajtók felett elhelyezett LED-es kijelzô erôs környezeti megvilágítás esetén is jól láthatóan jelzi a hívást, vagy a nôvérjelenlétet. A
rendszer rendelkezik (nôvér)követô funkcióval: amennyiben a
nôvér megnyomta egy kórteremben a jelen/ törlés gombot, akkor a
következô beérkezô hívás ebben a kórtermben (csak hang- és fényjelzés) és a központban is jelzésre kerül.
A

Nôvérkészülék

A központban a hangerô szabályozható, de csak szerviz, vagy mûszaki
hozzáféréssel.
A központ csatlakoztatható – pl. USB porton – számítógéphez, melyen
keresztül minden esemény naplózható, akár központi szerverre is. Távoli
hozzáférés engedélyezése esetén minden hibaeseményrôl értesülhetünk,
melynek következtében a hibaelhárítás azt megelôzôen megkezdôdhet,
hogy a személyzet azt észrevette, vagy jelezte volna.
A kézi vészkapcsolók ütésálló ABS mûanyagból készülnek könnyen
kezelhetô, nagy felületû, vörös színû nyomógombbal.
A mellékhelyiségekben húzókapcsolók kerülnek fölszerelésre.
A nôvérhívó rendelkezik az MSZ EN 60601-1-2:2008 elvégzett EMC
mérés jegyzôkönyvvel is.
További funkciók
• külsô folyosói pl. mozgássérült mellékhelyiségek kezelése,
• intenzív alközpont kezelés,
• orvos hívás,
• folyosói összegzô lámpa (pl. L-alakú folyosó esetén).
Rendszerjellemzôk
• akár 32 kórterem ellátása 1 központról,
• akár 128 vezeték nélküli, rádiófrekvenciás egység csatlakoztatható
(csak KLmed-R rendszer esetén),
• alfanumerikus kijelzés a hívásokról, megkülönböztetve a mellékhelyiségi
hívásokat,
• központok összekapcsolása esetén hívásátirányítási lehetôség,
• szobánként korlátlan ágyszám,
• külsô-, belsô mellékhelyiségek kezelése,
• könnyen takarítható fóliatasztatúrás felületek,
• naplózási lehetôség, akár belsô memóriával, vagy központi szerverrel is,
• beépíthetô GSM rendszer – SMS küldési lehetôséggel,
• rugalmas bôvíthetôség,
• gyors megbízható szerviz,
• karbantartási szerzôdés mellett akár 10 év garancia.

Kézi hívókapcsoló

Minôsítéseink
• EN ISO 9001:2008
• MSz EN ISO 13485:2010
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