HOSPITALER

INTELLIGENT
FALDFOREBYGGENDE
SENSORTEKNOLOGI
Det intelligente valg, der øger trygheden for patient, pårørende og personale

HOSPITALER

Enkelt og tryghedsskabende
IntelligentCARE er en enkel og fleksibel
løsning til forebyggelse af fald fra seng.
Med vores unikke sensorteknologi og specialdesignede sengebeslag kan fald og vandring
hos sengeliggende og faldtruede patienter
forhindres.
Løsningen er særdeles enkel at anvende og
øger trygheden for både patient, pårørende
og personale.

Ressourcebesparende
IntelligentCARE kan erstatte faste vagter ved faldtruede patienter og dermed reducere udgiften til
FADL-vagter, plejeportører m.fl.
Løsningen understøtter samtidig personalets arbejdsgange og frigiver ressourcer til andre opgaver.

Rigshospitalet Glostrup
Neurologisk Klink, Rigshospitalet Glostrup
testede i 2016 IntelligentCARE og det estimeres, at hvis løsningen implementeres på afdelingen, vil man årligt kunne spare 2,8 mio. kr på
faste vagter, og løsningen har således en tilbagebetalingstid på blot 12,3 dage. *

Glostrup

Medarbejderne udtaler:
”Det er specielt godt i nattevagter, hvor der ikke er så meget personale på afdelingen” (Afdelingssygeplejerske)
”Det er simpelthen guld værd. Vi har sparet en fast vagt på patienten om natten” (SOSU-assistent)
* VihTek - Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi. (2017). Velfærdsteknologivurdering - VTV. Forebyggelse af fald fra seng - Test af optisk
sensor på neurologiske afsnit i Region Hovedstaden.
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IntelligentCARE Sengesensor og Sengebeslag
Vores sengesensor er udviklet med helt unik sensorteknologi.

op til 5 meter
°
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Sensoren er designet med en manuel tænd-slukknap, så personalet let og enkelt kan slå sensoren til
og fra.

41°

Den kan ’kigge’ både ind over sengen og ned i
sengen og således registrere bevægelse, og om
patienten sætter sig op.

Sengesensoren anvendes med vores specialdesignede sengebeslag.
Sengebeslaget er aftageligt, passer til 98 pct. af alle
hospitalssenge og overholder alle krav til rengøring.

Alarmer
Der sendes alarm til personalet med det samme, når
sensoren registrerer aktivitet. Alarmer modtages med
vores IntelligentCARE app eller via SMS.
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Hvem er vi
ANYgroup er en 100 pct. danskejet virksomhed.
Vi har 30 års erfaring med kaldesystemer, og er de første på markedet til at udvikle trådløse sensorer,
der kan kommunikere sammen.
Vores unikke velfærdsteknologiske løsninger er patenterede i både Europa og USA.
Vi prioriterer driftssikkerhed og it-sikkerhed meget højt, og har således fået ISAE 3204 it-sikkerhedserklæring

BORGER I EGET HJEM

Borger i eget hjem

Institutioner

Intelligente trådløse kaldesystemer og låsesystemer kombineret med brugervenlig kommunikations- og planlægningsapp

Intelligente trådløse kaldesystemer, som er brugervenlige
og enkle at installere

Hospitaler

HOSPITALER

Enkel og intelligent overvågning af patienter, som er
sengeliggende eller sidder i
kørestol

INSTITUTIONER

Viden & Forskning
Evidensbaseret viden om
adfærds- og søvnmønstre hos
ældre eller sygdomsramte
borgere
VIDEN OG FORSKNING
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