SUNDSHEDSPLEJE: KOMMUNIKATIONSLØSNINGER

SUNDHEDSPLEJE: KLAR OG
EFFEKTIV KOMMUNIKATION
•

Adgangskontrol uden behov for fysisk kontakt
mellem patienter, besøgende og personale.

•

God kommunikation mellem personale og
karantæne ramte patienter i sterile omgivelser
eller isoleringsstuer.

LØSNINGER OG
FORDELE

Aldrig har klar og intelligent
kommunikation mellem hospitalsansatte
været så vigtig, som den er i dag. Den
er afgørende for at beskytte personale,
patienter og besøgende.

ADGANG TIL ISOLATIONSOMRÅDER
Adgang til særlige kritiske områder som
sterile rum kan overvåges og begrænses
via intercom enheder der sikrer, at kun
dem der er autoriseret til at komme ind,
har adgang.

RECEPTION OG MODTAGELSE
Administrativt personalet kan kommunikere med patienter og besøgende
uden behov for ansigt-til-ansigtkommunikation under screening
processen for adgang til området.

At undgå kontakt mellem inficerede og
ikke-inficerede personer, er blevet en
vigtig prioritet på sundhedsinstitutioner
af alle slags.
DØRE OG INDGANGE
Intercom enheder og højttalere
ved døre og indgange tillader
kommunikation med patienter og
besøgende, inden der gives adgang
til områder. Intercom-stationerne kan
aktiveres af en albue eller fodkontakt
for at reducere risikoen for smitte.

Behovet for at begrænse spredningen af infektionssygdomme fjerner dog ikke behovet for, at patienter,
personale og besøgende skal kunne kommunikere hurtigt,
klart og sikkert med hinanden i enhver sundhedsinstitution.
Zenitel har flere løsninger der tjener netop dette mål, hvor
spredning af infektionssygdomme begrænses samtidig
med at der opretholdes normal god kommunikation og
normale plejerutiner.

ADGANGS- OG BESØGSKONTROL:
Inden en patienten tjekkes ind, før en besøgende får
tilladelse, før en sygeplejerske eller læge fysisk skal
engagere sig, så er kommunikation en særdeles kritisk
faktor. Med Zenitels IC-EDGE intercomløsning kan vi
tilbyde IP-kommunikationsenheder med enestående
lydkvalitet og med et indbygget kamera. Intercomstationerne kan aktiveres af en albue eller fodkontakt for
yderligere at reducere risikoen for smitte.

ISOLATIONSRUM OG ANDRE STERILE RUM
Karantæneramte patienter skal kunne kontakte hospitalets
personale, men berøring af udstyr kan let føre til smitte.
Her giver Zenitels speciel designede Intercom-stationer til
isolationsrum eller andre sterile rum, plejepersonalet en
ekstra beskyttelse. Enhederne er designet til at være modstandsdygtige over for bakterieophobning og er lette at
desinficere og kan modstå de fleste kemikalier. Ved behov
kan de integreres i et VoIP-system.

ISOLATIONSSTUER OG STERILE RUM

Zenitel har flere løsninger på
hvordan effektiv kommunikation
kan sikre normale plejerutiner
uden spredning af uønsket virus.

Kontakt os for mere information, www.zenitel.com/sundhedssektor/

Vores intercom stationer til sterile rum er
lette at rengøre, tåler de fleste kemikalier
og er resistent over for bakterier og andre
forureninger. De kan anvendes i isolationsstuer
og give patienter mulighed for at kommunikere
med personale imens mulighed for effektiv
desinfektion opretholdes.

SYGEPLEJE KALD, TELEFON OG
RADIO SYSTEMER
Alle vores intercom stationer kan integreres
med Sygepleje kald, telefon- og radiosystemer,
for at sikre optimal effektivitet.

VINGTOR-STENTOFON: SUNDHEDSSEKTOREN, IP INTERCOM LØSNINGER

ANBEFALET PRODUKTER:
STERIL STATION
“Cleanroom” enheden er beregnet til brug på operationsstuer, isolationsstuer og andre
sterile rum. Stationens frontplade er helt flad og uden huller for at minimere bakterieophobning. Stationen har en fremragende lydkvalitet. Med et stort baggrundsbelyst display
og Vingtor-Stentofon lydteknologi giver brugere mulighed for at læse opkalds-ID, lytte og
tale på afstand.

TURBINE IP & SIP INTERCOM ENHEDER
Vores Turbin Intercom enheder giver krystalklar lyd takket være kraftig højttaler, automatisk
lydstyrkejustering og fjernelse af baggrundsstøj.
Disse stationer kan også bruges som IP-højttalere til informations- og højttalerudkald.

IP BORDMODEL VERSIONER
ITSV-1 IP Touch station er en video intercom bordmodel, udstyret med en touch-skærm,
video kapacitet og kamera, der giver mulighed for kommunikation med alle tilsluttede
intercom stationer.

IP HØJTTALERE
Vingtor-Stentofon IP højttalere har en indbygget 10W klasse D forstærker, der eliminerer
behovet for en central forstærkerenhed med konventionelle højttalersløjfer.
Det gør det nemt at tilføje flere højttalere, og højttalere kan opdeles i grupper
eller adresseres individuelt.
Alle højttalere er lette at installere og vedligeholde og inkluderer en indbygget web interface for let service, softwareopgraderinger og statuscheck.

HVORFOR VINGTOR-STENTOFON?
Vores Vingtor-Stentofon produktportefølje til kritisk kommunikationsløsninger tilbyder unik lyd kvalitet. Ved tryk på en enkel tast, kan du
øjeblikkelig ringe efter hjælp og support. Lyden er høj og tydeligt og
eliminerer muligheden for misforståelser.
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Selv i meget støjende miljøer tilbyder vi krystalklar lyd - drevet af
vores Turbine enheder med 10 Watt forstærkere og støjreducerende
software inkluderet. Vores kvalitetsprodukter er konstrueret og
bygget til at holde, og er bagudkompatible - faktorer der er med til at
holde omkostningerne nede.

www.zenitel.dk

info.denmark@zenitel.com
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