SÄKERHET
PÅ GÅNG
CareMat
DEN TRYCKKÄNSLIGA SENSORMATTAN INOM VÅRDEN

ANVÄNDNING

Vård av människor med demens och patienter som riskerar att ramla eller irra iväg
innebär stora utmaningar för vårdarna. Det gäller att inte begränsa vårdtagarnas
rörelsefrihet onödigt mycket, så att deras livskvalitet upprätthålls och låter
dem vara självständiga inom lämpliga gränser. Den tryckkänsliga sensormattan
CareMat utgör ett värdefullt stöd.

Anslutning för
kommunikationsanläggning

CareMat framför vårdsängen

Användningsområde

Äldreboenden, vårdhem, sjukhus, kliniker, psykiatriska mottagningar,
gruppboenden och hemtjänst

Installation

Enkel anslutning till husets larmsystem
Oftast framför vårdsängen eller rumsdörren

Egenskaper

Pålitlig larmsensor
Kan användas mobilt
Halksäker ovansida
Lätt att rengöra och gjord av hygieniska material
Bärhandtag för enkel hantering
Praktisk enhet för kabelutförande eller trådlöst utförande
Robust och hållbar konstruktion

Fördelar för vårdare

Fördelar för den boende
eller patienten

Fallolyckor förhindras tack vare raskt ingripande
Färre kontroller på natten
Lägre följdkostnader för sjukvården
Obegränsad rörelsefrihet
Känsla av säkerhet tack vare synlig skyddsanordning
Förbättrad livskvalitet
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På vårdinrättningar bidrar CareMat avsevärt till att upprätthålla de boendes
livskvalitet och är till stor hjälp för vårdpersonalen. CareMat läggs framför
vårdsängen eller positioneras framför rumsdörren och ansluts via kabel eller
trådlöst till husets larmsystem. När någon går på mattan utlöses omedelbart en signal till vårdaren. Risken för fall och andra faror som uppstår när
patienter irrar iväg eller går vilse kan minskas avsevärt.

Människor med demens är oroliga
och rastlösa. De försöker ofta att
ställa sig upp utan hjälp.

Här erbjuder CareMat ett pålitligt
skydd. När någon sätter ner foten
på CareMat utlöses husets larmsystem. På så sätt kan personalen
snabbt infinna sig och hjälpa till.

Tidigt ingripande från vårdaren kan
förhindra att patienten ramlar.
På samma sätt kan man förhindra
att vårdtagaren lämnar rummet
utan tillsyn.

CareMat – den pålitliga assistenten
för vårdpersonal och boende.

CareMat A

TEKNISKA DATA

CareMat A
CareMat B
CareMat C
Material
Yta
Färg
Kontaktutgång

Integrering

DIN PÅLITLIGA
PARTNER

Din CareMat återförsäljare

CareMat kan användas framför vårdsängen
eller rumsdörren och finns därför i kabelbundet eller trådlöst utförande. Kabeln och
batteriet för trådlöst utförande är enkla
att byta.

1100 x 700 x 9 mm, 8,2 kg
700 x 400 x 9 mm, 3,2 kg
1100 x 700 x 9 mm, 6,5 kg
Polyuretan
Halkfri struktur
Careyellow, Caregrey
Kabel: Normalt öppen eller normalt stängd
kontakt, motståndskoppling
Trådlös: Tillverkarspecifikt radioprotokoll
WLAN: Nätverksintegration via asset tag

CareMat C

CareMat B

Anpassas till din kommunikationsanläggning
av din återförsäljare

Bircher Reglomat AG med säte i
Beringen, Schweiz, är en internationellt
ledande tillverkare av tryckkänsliga
och beröringsfria sensorsystem som
sörjer för säkerhet för människor,
fordon och anläggningar i automatiska
dörrar och portar, inom industrin,
kollektivtrafiken och vården.

Din CareMat tillverkare
Bircher Reglomat AG
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen
Tel. +41 52 687 11 11
Fax +41 52 687 11 12
www.caremat.ch
info@bircher.com
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