
REŠITVE V ČASU
PANDEMIJE
KORONAVIRUSA

Največji izzivi bolnišnic in
domov za starejše v času
epidemije?



Hitra in enostavna instalacija COVID-19 oddelkov
z naprednim IP sestrskim klicnin sistemom
(žično ali brezžično). Sistem omogoča govorno
komunikacijo med osebjem in pacienti ter na ta
način minimizira nepotrebne kontakte.

SESTRSKI KLICNI
SISTEM ZA
COVID-19
ODDELKE

CELOVITA OPREMA BOLNIŠNIC ALI
ZAČASNIH ODDELKOV V SAMO NEKAJ DNEH.
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BREZŽIČNO
SLEDENJE
STIKOM

Celovito poročilo premikanja
kontaktov po datumu in urah

Opozorila v primeru stika z
okuženo osebo

Vsi pacienti, zdravstveno osebje in obiskovalci dobijo
brezžično napravo. Poleg tega se po stavbi namesti
brezžične kontrolerje, ki locirajo posameznike in omogočajo
analizo aktivnih stikov z virusom, na podlagi česar se
ustvarijo optimalni plani izolacije. Sistem omogoča tudi
sledenje dezifenciranju zdravstvenega osebja, in tako
izboljšuje tudi kazalnike uspešnosti.



Digitalizacija avtomatskih meritev temperature in drugih
vitalnih parametrov (vključno s srčnim utripom, SpO2,
frekvenco dihanja, spremembami v krvnem pritisku) -
popolnoma brez potrebnega posega osebja.

MONITORING
PACIENTOV BREZ
POSEGA
OSEBJA

Zdravstveno osebje dobi opozorilo
takoj, ne glede na to, kje se nahaja (na
mobilni telefon/stacionarno napravo)

Opozorila v primeru spremembe
zdravstvenega stanja pacienta
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VARNOSTNI SISTEM
ZA PACIENTE IN
ZDRAVSTVENO
OSEBJE

Zdravstveno osebje
sproži klic v sili

Avtomatska
prijava v sobi
pacienta

Pacient sproži
nujni klic

Integriran
avtomatski senzor
padca z lociranjem

Brezžična zapestnica ali obesek (rdeča tipka) je tudi
klicna naprava v sklopu našega sestrskega klicnega
sistema. NurseTag (modra tipka) za zdravstveno osebje
predstavlja asistenčni klic, varnostno napravo in
pripomoček za avtomatsko prijavo osebja v sobo
pacienta - vse to omogoča en sam sistem.
Na ta način sistem pripomore k največji
stopnji varnosti za paciente, starejše in
zdravstveno osebje.

Zdravstveno
osebje sproži
asistenčni

klic



KLIKNITE ZA PREDVAJANJE NAŠEGA
PREDSTAVITVENEGA VIDEA

CARETRONIC d. o. o.
Štirnova ulica 8, 4000 Kranj

+386 42 350 350
www.caretronic.com

https://vimeo.com/473448904/fc15c62327

