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Fleksibel tilrettelæggelse af ansvar og tid
FREUNDS nye Giga displaykaldeanlæg er tilført en helt ny dimension, der kan forbedre plejepersonalets
daglige arbejdsrutiner over for patienter og ældre med plejebehov.

Den ekstra dimension
I modsætning til de i dag kendte displaykaldeanlæg er Giga-anlægget så fleksibelt, at det er muligt at tildele
plejepersonalet ansvaret for bestemte stuer, tilmed på forudbestemte klokkeslæt i overensstemmelse med
vagtplanen.

En patient/beboer tilkalder perso-
nalet ved hjælp af trækkontakten.
Patienten forventer at komme i kon-
takt med den plejer, der normalt ta-
ger sig af ham i dagtimerne.

I praksis vil plejeren kunne indkode de stuer, som hun skal
tage sig af inden for sin egen vagt. Det betyder, at plejeper-
sonalet bedre kan disponere og strukturere arbejdsdagen
ved på forhånd at beslutte, hvem der har ansvaret for de
pågældende stuer/senge inden for et bestemt tidsrum.
Giga-anlægget sørger herefter for at sende de patientkald,
der måtte komme, direkte til den plejer, der har ansvaret for
patienten på det pågældende tidspunkt - uden at forstyrre
andre plejere. Plejeren kan på personalepanelet se, hvem
der kalder, og derefter ved tryk på en knap oprette direkte
taleforbindelse til den kaldende.

Giga-anlægget sender i overens-
stemmelse med vagtplanen øjeblik-
keligt kaldet direkte til den plejer, der
har ansvaret for patienten på det
pågældende tidspunkt - uden at for-
styrre andre plejere.



Nemt at bruge, nemt at tilpasse
FREUNDS displaykaldeanlæg har i mere end 10
år gennemgået en løbende produktudvikling. Det
nye Giga-anlæg er et sikkert, enkelt og bruger-
venligt system.
Nummerdisplayet rummer en række vigtige in-
formationer, som f.eks. kan vise, hvilken stue/
seng der kalder, eller hvor en plejer befinder sig.
Forskellige lyd-/lysmarkeringer angiver arten af
kald (f.eks. stuekald, toiletkald, nødkald, røg-
alarm osv.). Ved middags- eller nattero kan lyd-
niveauet sænkes/fjernes. I vagtcentralen kan ly-
den fjernes, så telefonsamtaler eller møder ikke
forstyrres.

Hos patienten/beboeren
En patient/beboer ønsker sin me-
dicin og trækker i trækkontakten.
Plejeren, som har ansvaret for pa-
tienten i det pågældende tidsrum,
modtager kaldet, uanset hvor hun
befinder sig.
Via personalepanelet kan hun tale
med patienten og hurtigt bringe
ham medicinen.

Hos plejepersonalet
En plejer har brug for assistance
til at hjælpe en patient/beboer op
fra kørestolen og i seng.
Gennem personalepanelet kalder
hun den kollega, hun ønsker at
kontakte. Et tryk på en knap sæt-
ter hende i direkte taleforbindelse
med kollegaen, hvor i huset han
end befinder sig.
Han bliver hurtigt informeret og
kommer straks.

For patienten/beboeren
Patienten/beboeren kan derved få en mere personlig pleje af den samme plejer hver gang.

For plejeren
Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdsrutiner giver mere effektivitet på arbejdspladsen. Det sparer mange træt-
tende skridt og megen stress på en lang arbejdsdag, ikke bare mellem plejer og patient, men også plejer og
plejer imellem. Personalet kan overalt i huset kalde direkte til en anden plejer enten via personalepanelet
eller vagtcentralen.

Plejeren modtager kaldet, uanset hvor
i huset hun befinder sig. Hun kan med
det samme se, hvem der kalder, og
etablere samtaleforbindelse til patien-
ten/beboeren.



Passivalarm
Systemet kan udbygges med en
passivalarm, som eksempelvis an-
bringes i en seng. Hvis patienten
forlader sengen og ikke vender til-
bage inden for et forud fastsat tids-
rum, vil passivalarmen afgive alarm
via kaldeanlægget.

Gangdisplay
Gangdisplayet monteres enten
på væggen eller i loftet på gan-
gen eller i større rum. Ved kald
fra en patient vil displayet med
røde tal fortælle, hvilken type
kald der er tale om (nødkald,
toiletkald, stuekald m.v.) og hvor-
fra det kommer. Displayets grøn-
ne tal viser, hvor personalet har
nærværsmarkeret sig.

Personalepanel
Kald fra patienter eller plejeper-
sonale kan besvares fra et per-
sonalepanel, uanset hvor i hu-
set man befinder sig. Blot ved
tryk på en knap kan der etable-
res taleforbindelse med den kal-
dende. På denne måde kan kald
besvares hurtigt og effektivt.
I praksis vil plejeren meddele sy-
stemet sin position ved et tryk på
nærværsknappen.

Utryghedsalarm
I tilslutning til kaldeanlægget kan
personalet forsynes med en utryg-
hedsalarm. Ved et let tryk på arm-
båndssenderen kan der tilkaldes
assistance i en situation, hvor ple-
jeren føler sig utryg eller ikke kan
klare en opgave alene.
Kaldeanlæggets display vil med-
dele, hvem der har behov for hjælp
og hvor.

Trækkontakt og trådløs kontakt
Patienten tilkalder personalet ved
hjælp af trækkontakten eller den
trådløse armbåndssender. Patien-
ten kan straks se, at kaldet er regi-
streret, da en beroligelseslampe
tændes på kontakten.
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Vagtcentral
Vagtcentralen er kaldeanlæggets
styreenhed. Her modtages alle former
for kald, og informationerne videresendes til de
tilsluttede enheder. Ved hjælp af vagtcentralens tasta-
tur kan der oprettes samtale til stuer, ligesom der kan
etableres fælleskald eller personkald.


