Software
Visocall Mobile
Visocall Mobile anvendes til modtagelse og behandling af kald via smartphone.
Det giver sundhedspersonalet mulighed for at kommunikere med patienter og
personale hvor som helst og når som helst.

Kontrolrum
Vagtrumspanelet anvendes til enkel og overskuelig visualisering og betjening af
systemet Visiocall IP. Den grafiske brugerflade indeholder overskuelige afdelings
oversigts planer, interaktive værelses funktioner, hændelseslister og specifikke
kontekst funktions knapper. Dermed har man altid et fuldt overblik over hændelser
i den pågældende afdeling.

Hændelsesdatabase
Hændelsesdatabasen understøtter plejedokumentationen. Alle kald, personale
tilstedeværelse og systemhændelser registreres med klokkeslæt, dato og sammenhængende oplysninger om afdeling og værelses identifikation. Databasen kan undersøges via webbrowser efter hændelser i forhold til tidsrum og/eller en lokation
samt visning og analyse af data der er gemt på serveren.

Visocall IP
Systemoversigt

Systemmonitor
Systemmonitoren anvendes af bygningens tekniske afdeling for analyse af systemopsætninger og eventuelle hændelser af systemfejl. Adgang til Systemmonitoren er
beskyttet med adgangskode og kan administrere flere Visiocall IP-systemer.

Audio manager
Med Audio manager kan der gives målrettede meddelelser, indtalte meddelelser
eller foretages kald til patienter og personale. Ved hjælp af input funktioner, kan der
udsendes beskeder til foruddefinerede afdelinger og generelle beskeder kontrolleret
af eksterne systemer.

Patientadministration
Patientadministrationen anvendes til registrering, visning og udskrivning af vigtige
patientoplysninger, der ved modtagelse af kald øjeblikkeligt vises på skærmen.
Patientoplysningerne bruges til posteringerne i resultatdatabasen men kan efter
ønske f.eks. også anvendes til registrering og afregning af gebyroplysninger
eller til en detaljeret visning af alarmer fra RTLS.

Installationshøjde

DA

Sammenkobling

Fremtidssikker ved hjælp af
IP-teknologi

Visocall IP-systemkomponenter

2,5 m
I vådrum
over den højest
mulige stilling af
brusehovedet

1,8 m

Layer 2 netværk

Alarmserver

Visocall IPs egen eller hos kunden oprettet
netværksstruktur – alle Visocall IP-komponenter
befinder sig inden for samme netværk.

Brandalarmsystem

1,7 m

De stigende krav til et moderne sygehus forudsætter intelligente løsninger i forbindelse med planlægning, realisering og senere udvidelser. De konventionelle systemer lever med hensyn til funktionalitet og life-cycle-omkostninger ikke længere op til disse krav. Systemintegration med avanceret IP-teknologi skaber nye muligheder:

Stjerne (standard)

Interfaces

Stations Switch

1,6 m

•

Med et højtydende netværk til vidt forskellige tjenester spares et stort antal af individuelle installationer,
kabellægninger og investeringsomkostninger.

Kaskade

•

Systemintegration sikrer større tilgængelighed og lavere vedligeholdelses- og driftsomkostninger over hele
systemets levetid.

op til 6 SWI9
pr. kaskade

•

En enkel dataudveksling ved hjælp af internetprotokollen forhindrer konventionelle barrierer og muliggør en
enkel sammenkobling af vidt forskellige afdelinger.

1,5 m

Stations Switch

Management Center*

Ringredundans

Core Switch
Stations Switch

0,7 m

Slave

S

op til 5 SWI9 + 1 slave
pr. kaskade

M

Træksnoren ender
10 – 20 cm over gulvet

Stations Switch

RTLS-server

Eksternt
audiosystem

SUNDHEDSPLEJE

Master

•

Kald af personale

•

Styring af lys, rullegardiner, tv

•

Telefoni

•

Registrering af plejedata

•

Taleforbindelser mellem patient og
personale

•

Afregning af udgifter

•

•

Meddelelser

•

Tilvejebringelse af medieindhold
(radio, tv, videostreaming, internet,
intranet)

Tilslutning af eksterne systemer(alarmserver, RTLS-server, brandalarmanlæg,
DECT-telefon, eksternt lydanlæg)

•

Information fra eksterne enheder
(medicinsk udstyr, sensormåtter etc.)

•

Plug-and-play-moduler reducerer
arbejdet ved ibrugtagning og
vedligeholdelse
Produkter med lang levetid, der
er lette at vedligeholde

Visocall IP-systemkomponenter med LDP
Prisfordelagtig ved oprettelse og drift

•

op til 100 m kabel fra uplink

•

op til 100 m kabel til kommunikationsterminal

•

op til 60 m kabel til indstiksmodul / personaleterminal

•

op til 60 m til indstiksmodul / patienthåndsæt

•

op til 7 patienthåndsæt pr. systemkontakt

Generelt:

IO-bus:

•

op til 75 stationer

•

op til 20 værelser uden tale pr. systemkontakt

•

op til 130 værelser pr. station

•

op til 1200 m kabellængde

•

op til 16 senge pr. værelse

•

op til 127 brugere

•

op til 6 systemkontakter pr. kaskade

•

op til 500 mA pr. IO-bus

•

op til 8 sumkriterier pr. systemkontakt

•

op til 2000 IP-komponenter pr. Management Center

Basic-komponenter:

•

op til 1000 IP-komponenter pr. Logical Delivery Point

•

1
Stations Switch

Visocall IP-komponenterne befinder sig
i adskilte netværker.

Logical Delivery Point LDP*
Bygning A

•

Passer til centrale, decentrale og
blandede organisationsformer

•

Stort udvalg af apparater til
nøjagtig tilpasning til plejebehovet

•

Plejeorganisation på tværs af
afdelings grænser

•

Intuitive betjenings enheder til
personale og patienter

•

Prioritering af kald for en hurtig
og målrettet reaktion (nødkald,
hjertealarm etc.)

Core Switch

Layer 2 netværk

2
Stations Switch

op til 50 m kabellængde til Basic-komponenter

Logical Delivery Point LDP*
Bygning B
Stations Switch
* placeringsuafhængigt redundant design er muligt

•

Til alle organisationsformer inden for sundhedsvæsenet

Stations Switch
Logical Delivery Point LDP segmenterer Visocall IP-netværker i flere
undernetværker

En sikker, modulopbygget systemstruktur, der kan udvides, giver planlægningsfrihed for alle funktioner og
tjenester i behandlingssektoren

Pålidelig og sikker og i overensstemmelse med standarderne
•

Meget stor sikkerhed mod udfald
takket være decentrale, intelligente
moduler

•

Redundante strukturer for systemtilgængelighed uden afbrydelser

•

Klar prioritering af netværkstjenesterne ved hjælp af Quality-of-Service

•

Permanent og automatisk
funktionskontrol

•

Visocall IP er certificeret i henhold
til VDE 0834 og opfylder dermed
de største krav til sikkerhed og
pålidelighed

Der kan ske tekniske ændringer!
© Schrack Productions | K-PR-092DA – V 1.0 – 07.2022

IP-komponenter:

Layer 2 netværk

Bygning A

Projekteringen af kommunikationssystemer såvel som
montering, ibrugtagning og vedligeholdelse af produkterne
(og de dermed oprettede anlæg) forudsætter specialviden
og må derfor kun foretages af uddannede fagfolk.

Layer 3 netværk

Bygning B

Systemspecifikationen

•

Betjenings- og indikationsudstyr

Patienthåndsæt
Kaldetast (rød) med lokaliserings- eller beroligelseslys.

PAT

PAT-E

PAT-L

BT-IP

BT-B

•

•

•

•

•

Rum- og læselysstyring (optionelt KNX)

•

•

•

•

•

Kabinet og tastatur i bakteriehæmmende design

•

•

•

•

•

IIntellifix-selvudløsende stik

•

•

•

•

•

Kaldefunktion med kommunikationsmulighed

•

•

•

LC-display med positionsjustering og automatisk lysstyrkekontrol

•

•

•

Stik til hovedtelefoner

•

•

Servicekald med talemulighed

•

•

Radiodrift

•

•

Sendervalg og højttalerregulering til system-TV

•

•

Integreret IP-telefon

•

•

Secocare Data

•

•

Secocare Assist

•

•

Kontrolsystem til persiennerne

•

•

IR-modtagelse til integration af hjemmeautomatiseringsenheder

•

•

Automatisk lydstyrkeniveau

•

•

Menustyret drift

•

•

Numerisk tastatur

•

Forbindelse til IP-indstiksmoduler

•

Tekstvisning
Til visning af Visocall IP-hændelser
på store skærme.

IO-bus-komponenter

Basic-komponenter

Via IO-databussen forbindes systemenheder som f.eks, kalde- og frakoblingstrykknapper,
lysmoduler til systemkontakt SWI9 og dermed til Visocall IP-netværket.

Kabellængde fra IO-bus komponenter til basiskomponenter maks. 50 m.

Tekstterminal

•

op til 20 værelser uden sprog pr. systemkontakt

•

op til 127 deltagere pr. IO-bus

Til en overskuelig visning af Visocall IP-hændelser –
med indbygger højttaler til meddelelser.

•

op til 1200 m kabellængde

•

op til 500 mA pr. IO-bus

ZTD-B
RT-IO
Kaldektryknap med integreret
lokaliserings- eller beroligelseslys.

VTXT-IP

•

•

VDVI-IP

Tilstedeværelsestrykknap med
to knapper (grøn og gul) med
kontrol-LED’er.

•

Tilslutning til IO-bus-indstiksmoduler eller basisindstiksmoduler

AWT-IO

•

Værelsesterminal med optisk og akustisk
eftersendelse af kald til alle værelser i
stationen, hvor der ikke behøves en taleforbindelse til personalet. Den indeholder
kalde-, tilstedeværelses- og funktionstaster
(displaylysstyrke/-kontrast, lydstyrke) og
er egnet til tilslutning af op til 5 basickomponenter.

BT-B

SM2-B
Indstiksmodul til tilslutning
af 2 håndholdte BT-B-trykknapper.

Håndholdt trykknap med 2
kaldetaster, integreret lokaliserings- og beroligelseslys og to
lystaster.

SM1-B-S
Indstiksmodul til tilslutning af én
håndholdt BT-B-trykknap.

SM1-B
Indstiksmodul til tilslutning
af én håndholdt BT-B-trykknap og en diagnoseenhed.

Medicinsk udstyr
med galvanisk adskillelse iht.
EN 60601-1 (f.eks. infusionspumper).

ICT-IP
Intercom-terminal i
rustfrit stål til brug som
portsamtaleanlæg.

ART-IO
Lægekaldektryknap med integreret
lokaliserings- eller beroligelseslys.

AD-DIA

PAT

PAT-E

PAT-L

ARAT-P-IO

Diagnoseadapter til
integrering af eksterne
produkter som f.eks.
tryksensitive trædemåtter.

BT-IP

ST-TOUCH
Staff-terminal som centralt kommunikations- og informationscenter for personalet
på en station.

KMT & KMT-L
Kommunikationsterminaler med optisk og akustisk
eftersendelse af kald til
alle rum i stationen, hvor
der behøves en taleforbindelse til personalet.
Kommunikationsterminalerne KMT og KMT-L er
forsynet med et fuldgrafisk display samt kald-,
tilstedeværelses- og
funktionstaster(radio,
timerfunktion osv.).

SM

SM-MMC

DM1-IP

Indstiksmodul til tilslutning
af personaleterminal, patienthåndsæt, diagnoseapparater,
radiomodtagere eller diagnoseadaptere.

Indstiksmodul til tilslutning
af patienthåndsæt, diagnoseapparater, radiomodtagere
eller diagnoseadaptere.

Diagnosemodul til
værelsesspecifik
tilslutning af diagnoseapparater,
radiomodtagere eller
diagnoseadaptere.

Undersystemer og interfaces
Interface mellem Visocall
IP-system og eksternt
lydsystem til stemmemeddelelser.

Interface til modtagelse
og behandling af Visocall
IP-opkald via smartphone.

Integreret VoIP-telefon

•

7 tommers touchdisplay

•

Oversigt over alle hændelser

•

Intuitiv betjening

•

ikoner for et hurtigere overblik over
de foreliggende resultater

•

Interaktivt skærmindhold

•

direkte valg af kommunikations- og
patienthåndsæt

•

også egnet til vægmontering

Kalde-/servicekald-trykknap med
integreret lokaliserings- og beroligelseslys, sygeplejerske-kaldetast
og servicekaldknap med kontrol-LED’er.

ZTB-IO
Trækknap med integreret lokaliserings- eller beroligelseslys og 2 m
træksnor.

SM-S
Indstiksmodul til tilslutning af
personaleterminal og patienthåndsæt.

Værelsesterminal med optisk og akustisk
eftersendelse af kald til alle værelser i
stationen, hvor der ikke behøves en taleforbindelse til personalet. Den indeholder kalde- og tilstedeværelsestast og er
egnet til tilslutning af op til 5 basic-komponenter.

TV-apparater
Til fjernsyn pr. værelse eller seng
med betjening via patienthåndsæt.

Multimedia-terminal,
IP-TV, internet
For patient-entertainment (TV,
radio og internet) ved sengen,
menubestillinger, interaktive
patientinterviews og meget andet.

Pneumatisk kaldetast med integreret lokaliserings- eller beroligelseslys, 2 m pneumatikslange og
trykbold.

Styreelektronik med integreret controllerprintkort til funktionsudvidelse af enkelte
værelser, egnet til montering i elektriske
fordelere, falske lofter etc. og til tilslutning af op til 5 basic-komponenter.

ZRAT-IO

SM-B

Trækkalde-frakoblingstrykknap
med integreret lokaliserings- eller
beroligelseslys og 2 m træksnor.

Indstiksmodul med kalde- og tilstedeværelsestrykknap med integreret
lokaliserings- eller beroligelseslys til
tilslutning af håndholdte BT-B-trykknapper, diagnoseenheder, radiomodtager med strømforsyning (med
frakoblingskald). Egnet til tilslutning
af op til 4 basic-komponenter.

AT-IO
Frakoblingstrykknap med
kontrol-LED.

SMU-B **
RATB-IO

Interface til overførsel af alle
hændelser i Visocall IP-systemet til en ekstern alarmserver.

RAT-P-IO

Indstiksmodul med kalde- og
tilstedeværelsestrykknap med
lokaliserings- eller beroligelseslys
til tilslutning af håndholdt
knap BT-B, diagnoseenheder,
radiomodtager eller AD-DIA
(med frakoblingskald).

Kalde-frakoblingstrykknap med
integreret lokaliserings- og
beroligelseslys og piezo-summer.

MS4-I
Multi sound-interface som grænseflade til eksterne audiosystemer.

RTLS-server

DMU-IO **
SSR-IO

Bygningsautomatisering
KNX/EIB-interface til styring
af lys og skodder via Visocall
IP-systemet.

Strømstødsrelæ til direkte tilkobling af op til 2 uafhængige lyskilder
(f.eks. rumlys og læselys).
Betjeningen foregår ved hjælp af
PAT, PAT-E, PAT-L, BT-IP og BT-B.

TVI-IP

Brandalarmsystem
Til videresendelse af brandalarmer til Visocall IP-systemet
ved manglende reaktion.

Hospitalsinformationssystem
HL7-datainterface mellem
Management Center og
hospitalets informationssystem.

DECT-telefoni
Interface til det interne telefonsystem til modtagelse og behandling af Visocall IP-opkald
med en DECT-telefon.

TV og radio
Interface til lydgrænsefladen
til at sende radiosignalet til
Visocall IP-systemet.

IO-M

SWI9
Systemswitch som decentral kommunikationsknude til dataudveksling mellem
systemenhederne.

•

IP-porte til tilslutning af
IP-kompatible systemenheder

•

grænseflader til tilslutning
af IO-bus-enheder

•

24 V-udgange til yderligere spændingsforsyning til systemenheder

•

designet til redundant drift

maks. 8 IP-porte
maks 2 IO-bus
maks op til 4 multimedia-terminaler
pr. SWI9

Kontrolrum
For en enkel og
overskuelig visualisering og betjening.

Ind-/udgangsmodul som bidirektional og potentialfri grænseflade til
eksterne afdelinger. Visocall IPhændelser kan dermed ledes videre
til andre systemer og også overtages
af andre systemer.

IO-M-P
Ind-/udgangsmodul som bidirektional grænseflade til eksterne afdelinger med tre potentialbehæftede indgange og tre potentialfrie udgange.
Visocall IP-hændelser kan dermed
ledes videre til andre systemer og
også overtages af andre systemer.

Diagnosemodul til tilslutning af
diagnoseenheder, en radiomodtager
eller AD-DIA (med frakoblingskald).

Trækknap med integreret
lokaliserings- eller beroligelseslys
og 2 m træksnor.

PT-B
Pneumatisk kaldetast med integreret lokaliserings- eller beroligelseslys, 2 m pneumatikslange
og trykbold.

ZRAT-B
Trækkalde-frakoblingstrykknap
med integreret lokaliserings- eller
beroligelseslys og 2 m træksnor.

Frakoblingstrykknap med
kontrol-LED.

RATB-B

ART-B
Lægekaldektryknap med integreret
lokaliserings- eller beroligelseslys.

Kalde-/frakoblingstrykknap
med integreret lokaliserings- og
beroligelseslys.

LM-B **

SMF-B **

Ovendørslys, der er synligt på
lang afstand til optisk signalering
af informationer, kan konfigureres
som et ovendørslys.

Radioindstiksmodul til tilslutning
af en radiomodtager med automatisk indgangsovervågning og
automatisk udløsning af kald.

Radiokomponenter
VR7-5
Radiomodtager, der kan
forbindes til SM, SM-MMC,
DM1-IP, DMU-IO, SMU-B.

DM-IO

PS 3

F-PS-869

Radiopneumatiksender med stor
overflade med batteriovervågning
og beskyttelsesgrad IP 44.

Radiopneumatik-boldkontakt til
vægmontering med kontrol-LED,
batteriovervågning og beskyttelsesgrad IP 66.

Diagnosemodul til tilslutning af
4 diagnoseenheder eller en radiomodtager med strømforsyning
(med frakoblingskald).

RFID-IO
Kortlæser til indstilling af tilstedeværelse i patientværelset - kan anvendes
i kombination med kommunikationseller værelsesterminaler.

VR7-5 DIN-NT
Radiomodtager med strømforsyning (sikker adskillelse
iht. DIN 60601-1 / 2xMOPP),
til tilslutning til alle indstiksog diagnosemoduler.

RFID-IO-FRT
Kortlæser til indstilling af tilstedeværelse i patientværelset med funktionstast, kaldetast og kontrol-LED’er.

LM-IO
Ovendørslys, der er synligt på lang
afstand til optisk signalering af informationer, kan konfigureres som
værelses-, retnings-, plejegruppeeller stationslampe.

Stations Switch

Kaldektryknap med integreret
lokaliserings- eller beroligelseslys.

ZT-B

ZE-B
PT-IO

Alarmserver

Med denne interface overtager
Visocall IP meddelelserne fra
den eksterne RTLS.

ZRTB-B

RT-B

SRT-IO

Kalde-/frakoblingstrykknap med
integreret lokaliserings- og beroligelseslys.

Management Center

Værelsesterminal med optisk og akustisk
eftersendelse af kald til alle værelser i
stationen, hvor der ikke behøves en taleforbindelse til personalet. Den indeholder
kalde- og tilstedeværelsestast, funktionstaster (displaylysstyrke/-kontrast,
lydstyrke) og er egnet til tilslutning af op
til 5 basic-komponenter.

AT-B

TV og multimedier
Eksternt audiosystem

Visocall Mobile

•

Lægekaldektryknap med frakoblingsknap med integreret lokaliserings- eller beroligelseslys og
piezo-summer.

ZTD-B-L

** Disse komponenter behøver en yderligere spændingsforsyning fra systemswitch SWI9 eller fra system-forsyningskilden

F-MP-869
Radiopude med kaldetast med
højfølsomme tryksensorer, batteriovervågning og beskyttelsesgrad
IP 30.

F-ZS-869
Radiotrækkontakt med ca.
2 m træksnor, kontrol-LED,
batteriovervågning og
beskyttelsesgrad IP 68.

F-RTS-869
Radiokalde-trykknap med
kontrol-LED, batteriovervågning og beskyttelsesgrad
IP 68.

A01T-L869 og B01T-L869

F-VMS-869

Trykfølsom CareMat-sensormåtte
med integreret sender og batteriovervågning som sengeforligger
til patienter med plejebehov
(110 x 70 eller 70 x 40 cm).

Radiokombisender med kaldetast,
batteriovervågning og kontrol-LED
med beskyttelsesgrad IP 68 i et
plastkabinet med elastisk armbånd
og bæresnor.

