Intra- en extramurale zorg samen sterk
- één systeem voor de gehele ouderenzorg

Met een Swan CareCom systeem kan de communicatie tussen ouderen en verplegend personeel
verzameld worden in een systeem. Het maakt niet
uit of de ouderen thuis wonen of in een zorgcentrum.
Individualiteit
Aan apparatuur voor ouderen worden hoge eisen gesteld. Het Swan CareCom systeem heeft een brede
variëteit aan alarmapparatuur, aangepast aan de verschillende behoeften.
Ouderen thuis - directe communicatie
Er is een directe communicatie tussen ouderen thuis
en het verplegend personeel.
Dit zorgt voor grote veiligheid en betrouwbaarheid.
Accuraat lokaliseren
Het Swan CareCom systeem kan een alarmoproep
zeer accuraat lokaliseren. Bewoners worden niet in
hun beweging en activiteiten binnen het zorgcentrum
gehinderd. Het maakt niet uit waar ze zijn, bij een
alarm-oproep wordt een precieze lokalisatie doorgestuurd.

Tekst berichten
Het personeel ontvangt bij alarmering een helder
en beknopt tekstbericht op het beeldscherm van de
draadloze telefoon die het personeel van het zorgcentrum en de thuiszorg bij zich draagt. Het tekstbericht
zorgt voor een andere en ongestoorde werkwijze.
Veilig ontvangst
Een in-gesprek lijn naar het bewakingscentrum komt
niet meer voor, de tekstberichten bereiken de draadloze telefoons altijd. Ook wanneer het net of de centrale niet werkten.
Dementiebeveiliging
Dementie ontwikkelt zich op diverse manieren en in
verschillende fasen. De ziekte kan mensen ook op
jonge leeftijd treffen. Daarom is het van vitaal belang dat dementiepatiënten de mogelijkheid hebben
om voortdurend apparatuur met een alarm bij zich te
hebben, zodat ze hun leven op een waardige manier
kunnen behouden.
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Onbemande communicatiecentrale
Het hart van dit systeem is de onbemande communicatie-centrale – een PC – die alle alarmoproepen ontvangt en verstuurt. Het gebruiks-vriendelijke ontwerp
van het systeem maakt het erg flexibel, waardoor het
personeel het systeem aan kan passen zonder hulp
in te roepen van technici.
Stil systeem
Wanneer een Swan CareCom systeem is geïnstalleerd, heerst er een opvallende rust in het zorgcentrum. Er zijn geen flitsende lampen of piepers die
geluid maken. Zowel de ouderen als het personeel
zullen het zorgcentrum daardoor minder druk en lawaaierig ervaren.

Documentatie / meldingshistorie
De benodigde documentatie is eenvoudig beschikbaar in het Swan CareCom systeem. Alle informatie
is geregistreerd en een simpele zoekmodule maakt
het makkelijk om de exacte benodigde informatie op
te zoeken.
Geschikt voor de toekomst
Een investering in een Swan CareCom systeem is
ook een investering in de toekomst. Het draadloze
systeem maakt het mogelijk het systeem te updaten
en aan te passen zonder het installeren van nieuwe
hardware.
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