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Ontwerp en
installatie

VISOCALL

Het ontwerp van een verpleegoproepsysteem als mede het
installeren, inbedrijfstellen en instandhouden van deze
systemen vergt speciale expertise en mag derhalve alleen
worden uitgevoerd door getraind en gespecialiseerd personeel.

Voor gedetailleerde projectering van het VISOCALL IP systeem
dient rekening gehouden te worden met de meest actuele
technische documentatie en de landspecifieke eisen en richtlijnen
voor het ontwerp en de projectering van verpleegoproepsystemen.

Software

VISOCALL

Dienstkamerterminal & mobiele communicatie
De VISOCALL IP dienstkamerterminal wordt toegepast in de centrale
verpleegpost op de afdeling. Hierop worden alle activiteiten op de afdeling
duidelijk en zichtbaar weergegeven op het 7” touchscreen. De bediening vindt
plaats met behulp van menu’s en pictogrammen. Met ”Staf Mobile” zijn deze
functies ook voor mobiele apparatuur beschikbaar.

Afdelings- of dienstkamerterminal
De stations -of dienstkamerterminal geeft een eenvoudig grafisch overzicht van
alle activiteiten binnen het VISOCALL IP systeem. Deze grafische weergave
geeft een overzicht van alle activiteiten binnen de afdeling, binnen de
patiëntenkamer, logging en specifieke bedientoetsen.

Logging database
De VISOCALL IP logging database legt alle activiteiten binnen het VISOCALL IP
systeem vast in een database. Alle oproepen, aanwezigheden, noodoproepen en systeem
gerelateerde activiteiten worden hierin opgeslagen en voorzien van datum, tijd,
kamernummer en bed. Met behulp van een webbrowser kan de database worden
doorzocht op basis van datum, tijd en/of locatie.

Systeemmonitor
De VISOCALL IP systeemmonitor geeft de ondersteunende dienst informatie over
de werking van het systeem. Storingen binnen het systeem, systeemwijzigingen
en opgeslagen systeemmeldingen worden hierin weergegeven. De toegang tot deze
software wordt beschermd met een toegangscode.

Audio manager
De VISOCALL IP Audio manager maakt het mogelijk om voorgeprogrammeerde
berichten, gesproken mededelingen of een oproep naar een patiënt en/of personeel
te kunnen verzorgen. Door het activeren van de audio manager, vanuit een extern
systeem, kunnen automatisch oproepen worden gegenereerd naar de desbetreffende
kamer(s) of afdeling(en).

Patiëntenmanagement
Het VISOCALL IP Patiëntenmanagement toont in één overzicht alle gegevens
van de patiënten. Deze patiëntengegevens kunnen worden bewerkt en opgeslagen
in de database. Deze gegevens kunnen ook worden toegepast voor de betaalde
dienstverlening.

Service oproep
De service oproeptoets op de patiënten handset kan worden omgezet in een functietoets.
Na het bedienen van de functietoets verschijnt er een menu in de display van
de handset waarmee voorgedefinieerde diensten kunnen worden gekozen
(bijvoorbeeld voor het bestellen van koffie, maaltijden, bedlinnen etc.).
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Netwerk

VISOCALL

Toekomstbestendig door IP technologie

Interface met externe systemen

VOS

Layer 2 netwerk

VISOCALL IP systeem componenten

VISOCALL IP’s eigen – of door derden
beschikbaar gesteld netwerk. Alle
VISOCALL IP componenten bevinden
zich in hetzelfde netwerk.

Stervormig
(standaard)

Alarmserver
Afdelings switch

Brandmeldcentrale

Cascade
Management
center
In toenemende mate vragen moderne ziekenhuizen (zorginstellingen) naar intelligente oplossingen
voor het ontwerp, implementatie en de realisatie van systemen. Conventionele systemen voldoen niet meer
aan deze vraag met betrekking tot de functionaliteit en lifecycle management. Systeem integratie met behulp van
IP technologie biedt hierin nieuwe mogelijkheden:

Afdelings switch

Montagehoogte

Lus redundantie

Core switch

2,5m

• Een krachtig netwerk biedt een variatie van mogelijkheden en gewenste functies en voorkomt daarmee een scala aan
afzonderlijke installaties, bekabeling en hoge investeringskosten.
• Systeemintegratie biedt een hoge graad aan beschikbaarheid en verminderd daarmee de onderhouds- en operationele kosten
gedurende de gehele levensduur van de installaties.
• Door gebruik te maken van het internetprotocol (IP) vindt op eenvoudige wijze data uitwisseling plaats tussen de verschillende
systemen. Dat in tegenstelling tot conventionele systemen waarmee de uitwisseling tussen de verschillende systemen systeemspecifiek
uitgevoerd dient te worden.

M
Afdelings switch

Natte ruimtes
ca. 10cm vanaf
plafond hoogte

max.6 SWI9
per cascade

Master

max. 5 SWI9 + 1 slave
per cascade

S
Dwaaldetectie
systeem

Afdelings switch

Audio-interface

Slave
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Layer 3 netwerk

VISOCALL IP systeem componenten met LDP.

Layer 2 netwerk 1

Alle VISOCALL IP
componenten bevinden
zich verspreidt over
separate netwerken.
Afdelings switch

0,7m
Kostenefficiënt
Logical Delivery Point LDP
Gebouw A

• Oproepprioritering voor snelle en
doelgerichte opvolging (noodoproep,
reanimatie oproep, etc.)
• Intuïtieve bediening van apparatuur
door zowel personeel als patiënten

Conform de norm, veilig-en betrouwbaarheid
• Hoge betrouwbaarheid door
gedecentraliseerde, intelligente modules
• Redundante systeem opzet zorgt voor
een hoge systeembeschikbaarheid
• Duidelijke prioritering van netwerkdiensten
door het toepassen van quality-of-service

• Permanente en automatische functie
controle
• VISOCALL IP is gecertificeerd volgens
VDE 0834 en voldoet daarmee aan de
hoogste eisen met betrekking tot de
veiligheid en betrouwbaarheid

Systeemlimieten
Algemeen:
• max. 75 afdelingen
• max. 130 kamers per afdeling
• max. 16 bedden per kamer
• max. 6 SWI9 per cascade
• max. 8 IP-poorten per SWI9
• max. 2000 IP-componenten
per Management Center
• max. 1000 IP-componenten
per Logical Delivery Point

Afdelings switch

Logical Delivery Point LDP
Gesegmenteerde VISOCALL IP
netwerken in meerdere sub netwerken.

Geschikt voor alle organisatievormen in de gezondheidszorg
• Geschikt voor centrale,
gedecentraliseerde en gemengde
vormen van organisatiestructuren
• Samenschakelen van afdelingen
• Breed scala aan apparatuur al naar
gelang de behoefte van de zorgvraag

Core switch

IP-componenten:
• max. 100m kabellengte vanaf uplink
• max. 100m kabellengte tot aan kamerterminal
• max. 60m kabellengte tot aan dienstkamerterminal
• max. 60m kabellengte tot aan bedwandmodule
• max. 7 patiënten terminals per SWI9
Mobiele communicatie:
• max. 20 toestellen per afdeling
• max. 750 toestellen per systeem

I/O- Bus:
• max. 20 kamers per SWI9
(zonder spraakfunctie)
• max. 1200m kabellengte
• max. 127 aansluitingen
• max. 500 mA per I/O bus
Basiscomponenten:
• max. 50m kabellengte tot
aan basiscomponenten

Afdelings switch

Logical Delivery Point LDP
Gebouw B
Afdelings switch

Layer 2 netwerk 2

Technische wijzigingen voorbehouden!

Trekkoord tot aan 10 tot
20cm boven de afwerkvloer
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• Veilig, uitbreidbare en modulaire
• Plug & Play modules verminderen
systeemopbouw biedt alle
onderhoudskosten en de kosten voor
ontwerpvrijheid voor alle gewenste
het inbedrijfstellen
functies en diensten in de gezondheidszorg • Duurzame en onderhoudsarme producten

Gebouw A

Zorgdata acquisitie
Kostenregistratie
Koppeling met externe systemen zoals
met draadloze communicatiesystemen,
alarmserver, brandmeldsystemen,
dwaaldetectie, omroepsystemen
Koppelingen met externe medische
apparatuur, sensoren, bedmatjes etc.

Gebouw B

• Verpleegoproep
• Telefonie
•
• Spraakverbinding tussen de patiënt
•
en het verplegend personeel
•
• Spraakoproepen
• Beschikbaar stellen van media content
(Radio, TV, Videostreaming, Internet, Intranet)
•
• Bediening van de (bedlees) verlichting,
zonwering, televisie

1,7m

I/O Bus componenten

VISOCALL
IP-componenten

Tekst display
Weergeven van VISOCALL IP berichten
in de vorm van een leeskrant met
ingebouwde luidspreker voor het
weergeven van mededelingen.

Overzicht verpleegafdelingen

Basiscomponenten

Met behulp van de I/O bus worden de systeem componenten, zoals de
oproep-/afsteltoetsen, kamerlampen e.d. aangesloten op de systeemswitch
SWI9 en zijn daarmee verbonden met het VISOCALL IP netwerk.
• max. 20 kamers zonder spraakfunctie • max. 127 componenten per I/O bus
• max. 1200m kabellengte
• max. 500 mA per I/O bus
SM2-B
Module voor het aansluiten
van twee BT-B peerdrukkers.

Logging database
VISOTAX IP

RT-IO
Oproeptoets module met
geïntegreerde geruststel
en oriëntatie LED.

SecoCareDATA
Audio manager
Systeemmonitoring
Patiëntenbeheer
SecoCareASSIST
TV toestel
TV toestel per kamer of bed op
afstandbedienbaar met behulp
van de patiënten handset.

AWT-IO
Aanwezigheidsmodule voorzien
van twee afsteltoetsen (groen
en geel) met controle LED’s.

Tekst monitor
Overzichtelijke weergave
van de VISOCALL IP
activiteiten op een monitor.

ART-IO
Reanimatie oproeptoets
module met geïntegreerde
geruststel en oriëntatie LED.

Audiosysteem
Mobiele
communicatie

TV-interface

VTXT-IP

ARAT-P-IO
Reanimatie oproeptoets
module met zoemer en
geïntegreerde geruststel
en oriëntatie LED.

VDVI-IP

SRT-IO
Oproep- en service oproep
module met geïntegreerde
geruststel en oriëntatie LED’s.

WLAN

Afrekenserver

LAN

Timeserver
Video Streaming
IP-telefonie
Management Center

DECT telefoon

ZTB-IO
Oproep trekcontact met
geïntegreerde geruststel
en oriëntatie LED voorzien
van 2m trekkoord.

Multimedia terminal,
IP-TV, Internet
Entertainment per
patiëntenbed (TV,
radio en Internet),
menuselectie,
interactieve patiënten
dossier etc.

max. 8 IP-poorten
max. 2 I/O-bussen
max. 4 Multimedia
terminals per SWI9

PT-IO
Pneumatische oproeptoets
met geïntegreerde geruststel
en oriëntatie LED voorzien van
een 2m lange slang met balg.

ZTD-B
Kamermodule met optische- en
akoestische roepachtervolging is
geschikt voor alle kamers op een afdeling
waarin geen spraakcommunicatie
vereist is. De kamermodule is voorzien
van oproep-, afstel- , reanimatie- en
functietoetsen (display
helderheid/contrast, volume) en
5 aansluitingen voor het aansluiten
van basiscomponenten.

ZTD-B-L
Kamermodule met optische- en
akoestische roepachtervolging is
geschikt voor alle kamers op een afdeling
waarin geen spraakcommunicatie vereist
is. De kamermodule is voorzien van
oproep-, afstel- en functietoetsen (display
helderheid/contrast, volume) en
5 aansluitingen voor het aansluiten
van basiscomponenten.

ZT-B
Kamermodule met optische- en
akoestische roepachtervolging is
geschikt voor alle kamers op een
afdeling waarin geen
spraakcommunicatie vereist is.
De kamermodule is voorzien van een
oproep-, afstel- en reanimatietoetsen
en 5 aansluitingen voor het
aansluiten van basiscomponenten.

BT-B
Peerdrukker voorzien
van 2 oproeptoetsen
met geruststel- en
oriëntatieverlichting
en twee lichttoetsen.

SM1-B-S
Module voor het aansluiten
van een BT-B peerdrukker.

SM1-B
Module voor het aansluiten
van een BT-B peerdrukker en
een diagnostisch apparaat.

max. 50m kabellengte vanaf basiscomponent.

RT-B
Oproeptoets
met geïntegreerde
geruststel- en oriëntatie LED.

ZRTB-B
Trekcontact met geïntegreerde
geruststel- en oriëntatie LED.
Medische apparatuur
Voorzien van een galvanische
scheiding conform de
EN60601-1 (bijv.
infuuspompen e.d.).

PT-B
Pneumatische oproeptoets met
geïntegreerde geruststel en oriëntatie
LED voorzien van een 2m lange
slang met balg.

AT-B
Afsteltoets met
controle LED.

ZRAT-B
Trekcontact met afsteltoets geïntegreerde
geruststel en oriëntatie LED voorzien
van 2m trekkoord.

ZE-B
Basis aansluitmodule voorzien
van 5 aansluitingen voor het
aansluiten van basiscomponenten.

Alarmserver
Mobiel toestel

Afdelings switch

Dwaaldetectie systeem

MS4-I
Audio-interface voor de koppeling
met een extern audiosysteem

•
•

Extern
audiosysteem

•

•

SWI9.
De systeemswitch is het
communicatie knooppunt voor
de uitwisseling van gegevens
tussen de systeemcomponenten.
IP-poorten voor het aansluiten
van IP systeemcomponenten
Interface voor het aansluiten
van de I/O componenten
24V Voedingsspanningsuitgang
waarmee systeemcomponenten kunnen
worden voorzien van voedingsspanning
Ontworpen voor redundante
systeem opzet

SM-S
Module voor het aansluiten
van dienstkamerterminal
of patiënten handset.
SM-MMC
Module voor
de aansluiting
van de
patiëntenterminals,
diagnostische
apparatuur,
draadloze ontvanger
of diagnostische
adapter.

SM
Module voor
het aansluiten
van een
dienstkamerterminal,
patiëntenterminals,
diagnostische
apparatuur, draadloze
ontvanger of
diagnostische
adapter.

DM1-IP
Diagnostische
module voor het
aansluiten van
diagnostische
apparatuur,
draadloze ontvanger
of diagnostische
adapter.

AT-IO
Afsteltoets met
controle LED.

RATB-IO
Oproep-en afsteltoets met
geïntegreerde geruststel
en oriëntatie LED’s.

RAT-P-IO
Oproep-en afsteltoets met
zoemer geïntegreerde
geruststel en oriëntatie
LED’s.

SSR-IO
Stroomstoot relais voor het
aansturen van twee onafhankelijke
lichtbronnen (bijv. kamerlamp en
bedleesverlichting). De bediening
geschiedt met de PAT, PAT-E,
PAT-L, BT-IP of BT-B.

ST-TOUCH
Dienstkamerterminal is het centraal
communicatie- en informatie toestel
voor de medewerkers binnen de afdeling.
• Geïntegreerde VoIP telefoon
• 7" kleuren touchscreen
• Overzicht van alle oproepen en
aanwezigheden over de gehele afdeling
• Intuïtieve bediening
• Pictogrammen zorgen voor duidelijk
overzicht van alle activiteiten
• Interactieve beeldverversing
• Directe communicatie mogelijkheid met
kamerterminals en/of patiënten handsets
• Geschikt voor wandmontage

ZRAT-IO
Trekcontact met afsteltoets
geïntegreerde geruststel
en oriëntatie LED voorzien
van 2m trekkoord.

ICT-IP
Deur intercompost
uitgevoerd in
roestvaststaal.
PAT

KMT
KMT-L
Kamerterminal met optisch en akoestisch
roepdoorschakeling voor alle kamers op een
afdeling waarin een toespraak verbinding voor
personeel vereist is.
De kamerterminal KMT en KMT-L beschikken
over een volledig grafisch display en zijn voorzien
van een oproep-, aanwezigheid- en functietoetsen
(radio, timer functies etc.).

PAT-E

Functies patiënten terminals, handsets en peerdrukker
Verpleegoproep met geruststel- en oriëntatieverlichting
Aansturen van kamer- en/of bedlees velichting (optioneel met KNX)
Schimmeldodende behuizing en toetsenbord
IntelliFIX zelf-lossende stekker
Verpleegoproep met spraakfunctie
LC-display
Koptelefoon aansluiting
Service oproeptoets met spraakfunctie
Radio functie
Zenderkeuze en volumeregeling TV toestel
Geïntegreerde IP telefoon
SecoCareDATA
SecoCareASSIST
Aansturen van zonwering (optioneel met KNX)
Infrarood ontvanger voor de integratie met externe apparatuur
Automatische volumeregeling
Menu gestuurde bediening
Numeriek toetsenbord

PAT-L

BT-IP

PAT

PAT-E

PAT-L

BT-IP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

AD-DIA
Diagnostische
adapter voor
het aansluiten
van producten
geleverd door
derden, zoals
bijvoorbeeld
bedmatten, enz.

IO-M
Bi-directionele potentiaal vrije
in-/uitgangsmodule geschikt
voor het koppelen met een extern
systeem. Het VISOCALL IP systeem
kan hiermee externe systemen
aansturen of aangestuurd worden.

IO-M-P
Bi-directionele potentiaal vrije
in-/uitgangsmodule geschikt
voor het koppelen met een extern
systeem. Het VISOCALL IP systeem
kan hiermee externe systemen
aansturen of aangestuurd worden.

SM-B
Bedwandmodule voorzien van een
oproep- en aanwezigheidstoets met
geïntegreerde geruststel en oriëntatie
LED’s, aansluiting voor BT-B
peerdrukker, diagnostische
apparatuur of een draadloze
ontvanger voorzien van een
eigen voedingsadapter (met
kabelbewaking). Op deze module
kunnen max. 4 basiscomponenten
worden aangesloten.

SMU-B **
Bedwandmodule voorzien van
een oproep- en aanwezigheidstoets
met geïntegreerde geruststel en
oriëntatie LED's, aansluiting voor
BT-B peerdrukker, diagnostische
apparatuur, draadloze ontvanger
of een diagnostische adapter.

DMU-IO **
Diagnostiek module voor het
aansluiten van max. 4 diagnostische
apparaten, een draadloze ontvanger
of een diagnostische adapter
(met kabelbewaking).
DM-IO
Diagnostiek module voor het
aansluiten van max. 4 diagnostische
apparaten, bijvoorbeeld een
draadloze ontvanger voorzien
van een eigen voedingsadapter.

RFID-IO
Kaartlezer voor het melden van een
aanwezigheid in een patiëntenkamer.
De kaartlezer kan worden
toegepast in combinatie met
een kamerterminal of -module.
RFID-IO-FRT
Module voorzien van een oproeptoets
en een kaartlezer, met controle LED’s,
voor het melden van aanwezigheid
in een patiëntenkamer.
LM-IO
De kamerlamp geeft door de
optische signalering een beeld van
de oproep-, aanwezigheidstatus in
de patiëntenkamer, dienstvertrekken
of werkruimtes weer. De kamerlamp
is tevens configureerbaar als
richtingslamp of als groepenlamp.

** Deze componenten dienen te worden voorzien van een additionele voedingsspanning vanaf de SWI9 systeemswitch of vanaf de systeem voedingseenheid.

ART-B
Reanimatie oproeptoets met
geïntegreerde geruststel en
oriëntatie LED.

RATB-B
Oproep-en afsteltoets met
geïntegreerde geruststel en
oriëntatie LED’s.

LM-B **
De kamerlamp geeft door de optische signalering
een beeld van de oproep-, aanwezigheidstatus
in de patiëntenkamer. De kamerlamp is tevens
configureerbaar als richtingslamp of als groepenlamp.

SMF-B **
Module voor het aansluiten van een draadloze
ontvanger waarmee een onafhankelijke oproep
kan worden gemaakt. Voorzien van automatische
ingangsbewaking.

Draadloze componenten
VR6-5
Draadloze ontvanger.
De ontvanger kan worden
aangesloten op een SM,
SM-MMC, DM1-IP,
DMU-IO, SMU-B.
VR6-5 DIN-NT
Draadloze ontvanger met
voedingsadapter (conform
DIN 60601-1/ 2xMOPP). De
draadloze ontvanger kan worden
aangesloten op alle modules
voorzien van een draadloze ingang.
F-ZS-869
Draadloos trekcontact
voorzien van ca. 2m lang
trekkoord, geruststel LED,
batterij bewaking met
beschermingsklasse IP68.

F-RTS-869
Draadloze oproeptoets
met controle LED,
batterij bewaking met
beschermingsklasse
IP68.

PS 3
Grote verscheidenheid
aan draadloze pneumatische
oproepmodules voorzien
van batterij bewaking,
beschermingsklasse IP44.

F-PS-869
Draadloze pneumatsiche oproepmodule
met geruststel LED en batterij
bewaking met beschermingsklasse
IP66. Geschikt voor wandmontage.

F-VMS-869
Draadloze oproepset bestaande uit een
hals- en een polszender met een kunststof
behuizing voorzien van elastische polsband
of nekkoord. Voorzien van batterij bewaking
met beschermingsklasse IP68.

A01T-L869 en B01T-L869
Drukgevoelige CareMAT bedmat met
geïntegreerde draadloze zender met batterij
bewaking (110 x 70 cm of 70 x 40 cm).

F-MP-869
Drukgevoelige bedkussen
geïntegreerde draadloze
zender met batterij bewaking,
beschermingsklasse IP30.

