Software
Visocall Mobile
Visocall Mobile este utilizat pentru preluarea și procesarea apelurilor prin intermediul
unui smartphone. Permite personalului de îngrijire să comunice cu pacienții și cu alţi
membri ai personalului medical oriunde și oricând.

Panou de control
Panoul de control pentru secție asigură o afișare clară și simplă precum şi operarea sistemului Visocall IP. Interfaţa grafică oferă planuri ale secţiei, butoane interactive pentru
saloane, liste de evenimente şi butoane de comandă contextuale. Oferă astfel, în orice
moment, o imagine de ansamblu clară a evenimentelor care au loc în secţia respectivă.

Bază de date cu evenimente
Baza de date cu evenimente este utilizată pentru documentarea procesului de îngrijire. Toate apelurile, indicatorii de prezenţă ai personalului şi evenimentele din sistem
sunt înregistrate cu ora, data şi informaţiile corespunzătoare despre secţie şi denumirea încăperii. În baza de date se pot căuta evenimentele în funcţie de o perioadă de
timp şi/sau de o locaţie, iar afişarea şi evaluarea datelor stocate pe server se face prin
intermediul unui browser web.

Visocall IP
Prezentare generală

Monitorizare sistem
Aplicaţia de monitorizare este utilă departamentelor de service pentru a evalua modificările din sistem şi jurnalul cu defecte sau pentru afişarea defecţiunilor din sistem.
Aplicaţia dispune de acces protejat prin parolă şi poate gestiona mai multe sisteme
Visocall IP.

Manager audio
Managerul Audio permite emiterea de anunţuri direcţionate, a unor mesaje vocale
sau apeluri adresate pacienţilor şi personalului medical. Prin atribuirea de intrări,
conţinutul audio poate fi transmis către secţii predefinite, iar anunţurile generale pot
fi controlate de sisteme externe.

Gestionare pacienţi
Aplicaţia de gestionare a pacienţilor se utilizează pentru colectarea, afişarea şi imprimarea datelor importante ale pacientului, care trebuie afişate imediat pe ecran la
primirea unui apel. Datele pacientului sunt necesare pentru înregistrările din baza de
date cu evenimente, dar se pot utiliza şi opţional, de ex. pentru înregistrarea şi facturarea serviciilor sau pentru afişarea detaliată a alarmelor de la sistemul de localizare
în timp real (RTLS).

Înălţime de instalare

Legare în reţea

Un sistem de viitor, prin tehnologia IP
Componentele sistemului Visocall IP
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Reţea Layer 2
Sistemul Visocall IP funcţionează pe reţeaua proprie sau pe reţeaua pusă la dispoziţie de client –
toate componentele Visocall IP sunt situate în
aceeaşi reţea.

Switch de secţie
Cascadă

1,5 m

Switch de secţie

max. 6 SWI9
per cascadă
Redundanţă
în buclă

Switch principal

Server central *

Cerinţele în creştere ale unui spital modern necesită soluţii inteligente pentru proiectare, implementare şi extinderi viitoare. Sistemele convenţionale nu mai îndeplinesc cerinţele de funcţionalitate şi de costuri asociate
duratei de utilizare. Integrarea sistemelor cu tehnologia IP matură deschide noi posibilităţi:

Switch de secţie
0,7 m

Switch de secţie

Server RTLS

Sistem audio
extern

O reţea puternică, pentru o gamă largă de servicii şi funcţii, elimină un număr mare de instalaţii individuale,
cheltuielile cu instalarea cablurilor şi o parte din costurile pentru investiţii.

•

Integrarea sistemului oferă o disponibilitate superioară şi costuri reduse de întreţinere şi operare pe toată
durata de viaţă a sistemului.

•

Schimbul simplu de date prin intermediul internetului depăşeşte barierele convenţionale şi permite interconectarea fără probleme a diferitelor sisteme din diferite sectoare de activitate.

Slave

S

max. 5 SWI9 + 1 slave
per cascadă

M

Cordonul de tragere se
termină cu 10 – 20 cm
deasupra pardoselii

•

Master

•

Apelarea personalului

•

Înregistrarea datelor medicale

•

Telefonie

•

Contabilizarea cheltuielilor

•

Comunicare vocală între pacient şi
personalul medical

•

•

Anunţuri

•

Furnizarea de conţinut media (radio,
televiziune, fluxuri video, internet,
intranet)

Conectarea sistemelor externe
(server pentru alarme, server RTLS,
sistem semnalizare incendiu, telefon
DECT, sistem audio extern)

•

•

Controlul luminilor, jaluzelelor, televizoarelor

Informaţii de la dispozitive externe
(dispozitive medicale, covoraşe cu
senzori de presiune etc.)

Componentele sistemului Visocall IP cu LDP
Costuri reduse cu instalarea şi operarea

Dispozitive IP:
•

max. 100 m de cablu de la uplink

•

max. 100 m de cablu până la terminalul de comunicaţii

•

max. 60 m de cablu până la modulul de conexiune /
terminalul de secţie

•
•

•

max. 75 secţii

•

•

max. 130 încăperi per secţie

max. 20 încăperi fără comunicare vocală per
switch de sistem
max. 1.200 m lungime cablu

•

max. 16 paturi per încăpere

•

•

max. 6 switch-uri de sistem per cascadă

•

max. 127 de dispozitive

•

max. 8 dispozitive IP per switch de sistem

•

max. 500 mA consum per IO-bus

•

max. 2.000 dispozitive IP la un singur server

•

max. 1.000 dispozitive IP la un singur LDP

Punctul Logic de Livrare LDP
segmentează reţelele Visocall IP în
mai multe reţele secundare

Reţea Layer 2

2
Switch de secţie

Punct Logic de Livrare LDP *
Clădirea B

max. 50 m lungime cablu până la dispozitivele basic

Switch de secţie
* posibilitate de proiectare redundantă, independent de locaţie

•

•

Modulele plug-and-play reduc
costurile de punere în funcţiune şi
de întreţinere
Echipamente durabile şi cu
întreţinere minimă

Pentru toate formele de organizare din domeniul îngrijirilor medicale
•

Pretabil pentru organizaţii centralizate,
descentralizate şi mixte

•

Selecţie largă de dispozitive, pentru o
adaptare exactă la nevoile de îngrijire

•

Administrarea activităţilor de îngrijire
dincolo de limitele secţiilor

•

Dispozitive cu utilizare intuitivă, pentru personal şi pentru pacienţi

•

Prioritizarea apelurilor, pentru reacţie
rapidă şi direcționată (apeluri de
urgenţă, cod roşu etc.)

Switch principal

Dispozitive basic:
•

Punct Logic de Livrare LDP *
Clădirea A
Switch de secţie

max. 7 terminale de pat per switch de sistem

IO-bus:

1
Switch de secţie

Dispozitivele Visocall IP
sunt situate în reţele
separate.

max. 60 m de cablu până la modulul de conexiune /
terminalul de pat

Generalităţi:

Reţea Layer 2

Structura sigură, modulară şi extensibilă
a sistemului oferă libertate de proiectare
pentru toate funcţiile şi serviciile din
sectorul îngrijirilor medicale

Fiabil, sigur şi în conformitate cu standardele
•

Cea mai ridicată fiabilitate datorită
modulelor inteligente, descentralizate

•

Control permanent şi automat al
funcţiilor

•

Structuri redundante, pentru disponibilitate neîntreruptă a sistemului

•

•

Prioritizare clară a aplicaţiilor de reţea,
prin intermediul funcţiei de calitate a
serviciilor

Visocall IP este certificat în conformitate cu VDE 0834 şi îndeplineşte
cele mai ridicate exigenţe în ceea ce
priveşte siguranţa şi fiabilitatea
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Configurarea sistemelor de comunicaţie, precum şi instalarea, punerea în funcţiune şi întreţinerea echipamentelor
(şi a sistemelor construite împreună cu acestea) presupun
o expertiză specială şi pot fi efectuate numai de personal
calificat, cu instruire specială.

Reţea Layer 3

Clădirea B

Limitele sistemului

Clădirea A

•

Dispozitive de semnalizare şi operare

Terminale de pat
Buton de apelare (roşu) cu led de veghe şi de confirmare

PAT

PAT-E

PAT-L

BT-IP

BT-B

•

•

•

•

•

Controlul luminii din salon şi al lămpii de citit (opţional KNX)

•

•

•

•

•

Carcasă şi tastatură cu folie fungicidă

•

•

•

•

•

Conector Intellifix cu autodeconectare

•

•

•

•

•

Funcţie de apelare, cu posibilitate de comunicare vocală

•

•

•

Ecran LCD cu alinierea poziției și control automat al luminozității

•

•

•

Mufă jack pentru căşti

•

•

Apel pentru servicii, cu posibilitate de comunicare vocală

•

•

Funcţie radio

•

•

Selectarea posturilor şi controlul volumului pentru TV

•

•

Telefon IP integrat

•

•

Secocare Data

•

•

Secocare Assist

•

•

Controlul jaluzelelor

•

•

Receptor IR pentru integrarea dispozitivelor de control

•

•

Reglare automată a volumului sonor

•

•

Operare pe bază de meniu

•

•

Tastatură numerică

•

Conectare la module pentru conexiuni IP

•

Ecran text
Pentru afişarea evenimentelor din
sistemul Visocall IP pe ecrane de mari
dimensiuni.

Terminal text
Pentru afişarea clară a evenimentelor din Visocall IP –
cu difuzor încorporat pentru anunţuri.

Componente IO-Bus

Componente basic

Dispozitivele, precum butoanele de apelare şi de anulare, lămpile etc. sunt conectate la switch
de sistem SWI9 şi astfel la reţeaua Visocall IP prin intermediul magistralei de date IO-bus.

Lungime maximă cablu de la componentele IO-bus până la componentele basic 50 m.

•

max. 20 încăperi fără comunicare vocală per
switch de sistem

•

max. 1.200 m lungime cablu

RT-IO
Buton de apelare cu led de veghe
şi de confirmare.

VTXT-IP

•

•

VDVI-IP

AWT-IO
Modul de prezenţă cu două
butoane (verde şi galben) cu
leduri de confirmare.

•
•

ICT-IP
Terminal de interfonie
din oţel inoxidabil, pentru utilizare ca interfon
pentru uşă.

ART-IO
Buton de apelare medic, cu led
de veghe / confirmare.

AD-DIA

PAT-E

PAT-L

max. 127 dispozitive per IO-bus

•

max. 500 mA consum per IO-bus

ZTD-B

Conectare la module de IO-bus sau la module basic de conexiune

PAT

•

Adaptor pentru integrarea dispozitivelor
de terţă parte, de ex.
covoraşe cu senzor de
presiune etc.

BT-IP

ARAT-P-IO
ST-TOUCH
Terminal de secţie, centru de comunicare şi de informare pentru personalul
medical din cadrul unei secţii.

Modul cu butoane de apelare şi
prezenţă medic, cu led de veghe /
confirmare şi cu buzer.

KMT & KMT-L

•

telefon VoIP integrat

Terminale de comunicaţie
cu redirecţionare optică şi
acustică a apelurilor, pentru toate încăperile secţiei
în care este necesară comunicarea vocală pentru
personalul medical.
Terminalele KMT şi KMT-L
au un ecran, butoane de
apelare, de prezenţă şi butoane pentru funcţii (radio,
temporizator etc.).

•

ecran tactil de 7 inci

•

lista tuturor evenimentelor

•

operare intuitivă

•

pictograme pentru o prezentare
generală mai rapidă a evenimentelor viitoare

•

ecran cu un conţinut interactiv

ZTB-IO

•

selectarea directă a terminalelor de
comunicaţie şi de pat

•

posibilitate de montare pe perete

Buton cu acţionare prin tragere,
cu led de veghe / confirmare, cu
şnur de tragere de 2 m.

Terminal de salon cu redirecţionare optică şi acustică a apelurilor, pentru toate
încăperile secţiei în care nu este necesară comunicarea vocală pentru personalul
medical. Acesta dispune de butoane de
apelare, de prezenţă şi butoane pentru
funcţii (luminozitate / contrast ecran, volum sonor) şi suportă conectarea a până
la 5 dispozitive basic.

BT-B

SM2-B
Modul cu prize pentru
conectarea a 2 terminale
de pat BT-B.

SM1-B-S
Modul cu o priză pentru conectarea unui terminal de pat BT-B.

SM1-B
Modul pentru conectarea
unui terminal de pat BT-B
şi a unui dispozitiv de
diagnosticare.

SM-MMC

DM1-IP

Modul pentru conectare terminalului de secţie, a terminalului de pat,
a dispozitivelor de diagnosticare, a
receptoarelor radio sau a adaptoarelor pentru diagnostic.

Modul pentru conectarea
terminalelor de pat, a dispozitivelor de diagnosticare, a
receptoarelor radio sau a adaptoarelor pentru diagnostic.

Modul pentru conectarea dispozitivelor
de diagnosticare, a
receptoarelor radio
sau a adaptoarelor
pentru diagnostic.

Interconectări şi interfeţe

SM-S
Modul cu o priză pentru conectarea
terminalului de secţie sau a terminalelor de pat.

TV şi Multimedia
Sistem audio extern

Visocall Mobile

Interfaţă între sistemul
Visocall IP şi un sistem
audio extern pentru
anunţuri vocale.

Interfaţă pentru interogarea
şi procesarea apelurilor
Visocall IP prin smartphone.

Televizoare
Pentru salon sau pentru pat,
cu operare prin intermediul
terminalului de pat.

Terminal multimedia,
IP-TV, internet
Pentru divertismentul pacienţilor,
instalat la fiecare pat (televiziune,
radio şi internet), meniuri pentru
comenzi, sondaje interactive pentru pacienţi şi multe altele.

Server pentru alarme
Interfaţă pentru transmiterea
tuturor evenimentelor din sistemul Visocall IP către serverul
extern pentru alarmare.

Terminal de salon cu redirecţionare optică şi acustică a apelurilor, pentru toate
încăperile secţiei în care nu este necesară comunicarea vocală pentru personalul
medical. Acesta dispune de un buton de
apelare şi unul de prezenţă, taste pentru
funcţii (luminozitate / contrast ecran, volum sonor) şi suportă conectarea a până
la 5 dispozitive basic.

Modul cu buton apel urgenţă şi
buton apel servicii, cu leduri de
veghe şi de confirmare.

ZRTB-B

RT-B

Buton cu acţionare prin tragere,
cu led de veghe / confirmare, cu
şnur de tragere de 2 m.

Buton de apelare cu led de
veghe şi de confirmare.

ZT-B
Terminal de salon cu redirecţionare optică şi acustică a apelurilor, pentru toate
încăperile secţiei în care nu este necesară comunicarea vocală pentru personalul
medical. Acesta dispune de butoane de
apelare şi de prezenţă şi suportă conectarea a până la 5 dispozitive basic.

PT-B
Buton de apelare cu declanşator
pneumatic de tip pară, cu led de
veghe/confirmare şi tub capilar
de 2 m.

ZRAT-B
ZE-B

Buton de apelare cu declanşator
pneumatic de tip pară, cu led de
veghe / confirmare şi tub capilar
de 2 m.

Dispozitiv de control electronic pentru
extinderea funcţiilor încăperilor individuale, cu posibilitate de montare în cutii
de distribuţie electrică, în plafoane false
etc., suportă conectarea a până la 5
dispozitive basic.

ZRAT-IO

SM-B

Modul cu acţionare prin tragere şi
buton de anulare, cu led de veghe /
confirmare şi cu şnur de tragere
de 2 m.

Modul de conectare cu buton de
apelare şi de prezenţă, cu led de
veghe / confirmare, pentru conectarea terminalelor BT-B, a dispozitivelor de diagnosticare, a receptoarelor
radio cu alimentare externă (cu apel
de deconectare). Suportă conectarea a până la 4 dispozitive basic.

PT-IO

AT-IO
Buton de anulare, cu led de
confirmare.

RATB-IO
Modul cu buton de apelare şi
de anulare, cu led de veghe şi
de confirmare.

Server RTLS
Prin această interfaţă sistemul
Visocall IP preia mesajele din
serverul RTLS extern.

SSR-IO

Automatizări
Interfaţă KNX/EIB pentru
controlul luminilor şi al
jaluzelelor prin intermediul
sistemului Visocall IP.

Modul cu relee cu blocare, pentru
conectarea directă a până la 2 circuite
de lumină independente (de ex. lumina
din salon şi lampa de citit). Operare
prin intermediul PAT, PAT-E, PAT-L,
BT-IP şi BT-B.

TVI-IP

Sistem semnalizare incendiu
Pentru transmiterea mesajelor
de informare asupra alarmelor de incendiu către sistemul
Visocall IP.

Sistem HIS
Interfaţă HL7 între serverul
Visocall IP şi sistemul informatic al spitalului.

Interfață cu sistemul de
telefonie, pentru preluarea și
procesarea apelurilor Visocall
IP de la un telefon DECT.

TV şi radio
Conexiune pentru interfaţa
de sunet, pentru transmisia posturilor radio în
sistemul Visocall IP.

SWI9
•

porturi IP pentru conectarea
dispozitivelor IP compatibile

•

interfeţe pentru conectarea
dispozitivelor IO-Bus

•

ieşiri de 24 V pentru alimentarea
suplimentară a dispozitivelor

•

proiectat pentru funcţionare
redundantă

max. 8 porturi IP
max. 2 bucle IO-Bus
max. 4 terminale multimedia
per SWI9

Panou de control
Pentru afişarea clară
a evenimentelor şi
operarea sistemului
Visocall IP.

Server central

IO-M

Switch de sistem, nod de comunicare
descentralizat pentru schimbul de date
între dispozitivele sistemului.

Telefon DECT

Switch de secţie

SMU-B **
Modul de conectare cu buton de
apelare şi de prezenţă, cu led de
veghe / confirmare, pentru conectarea terminalelor BT-B, a dispozitivelor de diagnosticare, a receptoarelor radio sau AD-DIA (cu apel de
deconectare).

Modul cu buton de apelare
şi de anulare, cu led de veghe /
confirmare şi cu buzer.

Interfaţă pentru sisteme
audio externe.

Conexiune cu izolaţie galvanică
în conformitate cu EN 60601-1
(de ex. injectomate etc.).

SRT-IO

RAT-P-IO
MS4-I

Dispozitiv medical

ZTD-B-L

AT-B
SM

Terminal de pat cu 2 butoane de apelare, cu leduri de
veghe / confirmare şi două
butoane pentru lumini.

Modul cu intrări şi ieşiri, contacte bidirecţionale şi fără potenţial
pentru dispozitive externe. Astfel,
evenimentele Visocall IP pot fi redirecţionate către sau preluate de
alte sisteme de terţă parte.

Buton de apelare medic, cu led
de veghe şi de confirmare.

Modul cu buton de apelare
şi de anulare, cu led de veghe /
confirmare.

LM-B **

SMF-B **

Modul lămpă, vizibil de la
distanţă, pentru semnalizarea
optică a informaţiilor, configurabil ca lampă de salon.

Modul cu o priză pentru conectarea
unui receptor radio, cu monitorizare
automată a intrării şi declanşare
independentă a apelului.

Componente radio

DMU-IO **

VR7-5
Receptor radio, poate fi
conectat la SM, SM-MMC,
DM1-IP, DMU-IO, SMU-B.

DM-IO
Modul pentru conectarea a 4
dispozitive de diagnosticare sau a
unui receptor radio cu sursă de alimentare (cu apel de deconectare).

Cititor de carduri pentru activarea
prezenţei în saloane – poate fi utilizat în combinaţie cu terminalele de
salon cu sau fără voce.

IO-M-P

RFID-IO-FRT

Modul cu intrări şi ieşiri, interfaţă
bidirecţională pentru dispozitive
externe, cu trei intrări purtătoare
de potenţial şi trei ieşiri libere de
potenţial. Astfel, evenimentele
Visocall IP pot fi redirecţionate
către sau preluate de alte sisteme
de terţă parte.

Cititor de carduri pentru activarea
prezenţei în saloane, cu tastă funcţională, tastă de apelare şi leduri
de confirmare.

LM-IO
Modul lampă, vizibil de la distanţă,
pentru semnalizarea optică a informaţiilor, configurabil ca lampă de salon, de direcţionare, pentru grupuri
de îngrijire sau lampă de secţie.

** aceste componente necesită alimentare suplimentară de la switchul de sistem SWI9 sau de la sursa de alimentare a sistemului

RATB-B

ART-B

Modul pentru conectarea dispozitivelor de diagnosticare, a unui
receptor radio sau AD-DIA (cu
apel de deconectare).

RFID-IO

Modul cu acţionare prin tragere
şi buton de anulare, cu led de
veghe / confirmare şi cu şnur de
tragere de 2 m.

Buton de anulare, cu led de
confirmare.

PS 3

F-PS-869

Transmițător radio pneumatic
de mari dimensiuni, cu monitorizarea bateriei și grad de protecție IP 44.

Buton radio de apelare cu declanşator pneumatic de tip pară,
montare pe perete, cu led de
confirmare, monitorizarea bateriei
şi grad de protecţie IP 66.

VR7-5 DIN-NT
Receptor radio cu sursă de
alimentare (izolaţie în conformitate cu DIN 60601-1 /
2xMOPP), pentru conectarea
la toate modulele de conectare şi diagnostic.

F-MP-869
Pernă cu interfaţă radio, cu senzori de presiune foarte sensibili,
monitorizarea bateriei şi grad de
protecţie IP 30.

F-ZS-869
Buton radio cu acţionare prin
tragere, cu led de confirmare,
monitorizarea bateriei, şnur de
tragere de aprox. 2 m şi grad
de protecţie IP 68.

F-RTS-869

A01T-L869 şi B01T-L869

F-VMS-869

Buton radio de apelare, cu
led de confirmare, monitorizarea bateriei şi grad de protecţie IP 68.

Covoraşe cu senzori de presiune
CareMat, cu emiţător radio integrat şi monitorizarea bateriei, ca
preş de pat pentru pacienţii care
au nevoie de îngrijire (110 x 70
sau 70 x 40 cm).

Buton radio combinat, cu led de
confirmare, monitorizarea bateriei
şi grad de protecţie IP 68, în carcasă de plastic cu brăţară elastică de
mână şi cordon de gât.

