Software
Visocall Mobile
Visocall Mobile se používá k přijímání a odbavování nouzových volání pomocí
chytrého telefonu. Umožňuje personálu komunikovat s pacienty a zaměstnanci
kdekoli a kdykoli.

Control panel
Centrální panel pro oddělení zajišťuje přehledné a jednoduché zobrazení a ovládání
systému Visocall IP. Grafické rozhraní nabízí jednoduché zobrazení půdorysů oddělení,
interaktivní tlačítka místností, seznamy událostí a kontextová ovládací tlačítka. Toto
řešení přináší jasný přehled o všech událostech na příslušném oddělení.

Databáze událostí
Databáze událostí pomáhá při dokumentování péče o pacienta. Všechna volání,
informace o přítomnosti personálu a systémové události jsou zaznamenány s časem,
datem a s patřičnými informacemi o oddělení a názvu místnosti. V databázi lze vyhledávat události podle času a/nebo lokalitě, kdy zobrazení a vyhodnocení uložených dat
na straně serveru probíhá prostřednictvím webového prohlížeče.

Visocall IP
Přehled systému

System Monitor
System Monitor se využívá k zobrazování a vyhodnocování systémových změn a chyb
nebo systémových poruch. Má heslem chráněný přístup a jeho pomocí lze spravovat
několik systémů Visocall IP.

Audio Manager
Audio Manager umožňuje cílená hlášení, hlasové zprávy nebo svolávání
pacientů a personálu. Přiřazením vstupů lze zvukový obsah přenášet na předdefinovaná
oddělení a obecná hlášení lze řídit externími systémy.

Patient management
Správa pacientských dat se využívá ke shromažďování, zobrazování a tisku důležitých
údajů o pacientovi. Data mohou být zobrazena na displeji zároveň s příchozím hovorem. Údaje o pacientovi jsou vyžadovány pro vedení záznamů v databázi událostí, ale
mohou být také zpracovávána individuálně, např. pro vyúčtování poplatků nebo pro
detailní zobrazení upozornění ze systému lokalizace osob v reálném čase (RTLS).

Instalační výšky

CS

Síťování

Připravený na budoucnost
díky IP technologii

Visocall IP systémové komponenty

2,5 m
Ve sprchách
Nad nejvyšší možnou
polohou sprchové
hlavice

Rozhraní
Poplachový
server

1,8 m
1,7 m

Síťová vrstva L2
Systém požární
signalizace

Zvyšující se nároky moderní nemocnice vyžadují inteligentní řešení pro návrh, realizaci a možnosti budoucího
rozšiřování systému. Konvenční systémy již tyto požadavky nesplňují a jejich omezená životnost zvyšuje
náklady na provoz. Systémová integrace s vyspělou IP technologií nabízí nové možnosti:

Hvězda (výchozí)

Síť Visocall IP využívající vlastní nebo stávající infrastrukturu – všechny komponenty Visocall IP jsou
umístěny ve stejné síti.

Switch oddělení

1,5 m

Switch oddělení

Management Center*

0,7 m

Šňůra táhla končí
10 – 20 cm nad zemí

max. 6 SWI9
v kaskádě
Redundantní kruh

Páteřní switch
Switch oddělení

Switch oddělení

RTLS server

•

Výkonná síť pro širokou škálu služeb a funkcí předchází vysokému počtu jednotlivých instalací, výdajům na
kabeláž a investičním nákladům.

•

Systémová integrace nabízí vyšší dostupnost služeb a nižší náklady na údržbu a provoz po celou dobu
životnosti systému.

•

Jednoduchá výměna dat pomocí internetového protokolu překonává běžné bariéry a umožňuje plynulé propojení
různých oblastí.

Kaskáda

1,6 m

Externí audio
systém

Slave

S
•

Volání personálu

•

Evidence pacientských dat

•

Telefonie

•

Platební systémy

•

•

M

Hlasová komunikace mezi
pacientem a personálem

•

Hlášení

Master

•

Nabídka mediálního obsahu (rádio,
TV, video streaming, Internet, Intranet)

Připojení externích systémů
(Alarm server, RTLS server, elektrická
požární signalizace, DECT telefon,
externí audio systém)

•

•

Ovládání osvětlení, žaluzií, TV

Informace z externích zařízení (lékařské
přístroje, senzorové podložky atd.)

•

Plug-and-play moduly snižují náklady
na uvedení do provozu a následný
servis
Stabilní a nízké náklady na údržbu
produktů

max. 5 SWI9 + 1 slave
v kaskádě

Visocall IP systémové komponenty s LDP
Cenově efektivní při instalaci a provozu

•

max. 100 m kabel pro uplink

•

max. 100 m kabel pro KMT

•

max. 60 m kabel k ST-TOUCH

•

max. 60 m k lůžku PAT

•

max. 7 PAT na SWI9

Všeobecné:

IO-bus:

•

max. 75 oddělení

•

max. 20 pokojů bez hlasu na SWI9

•

max. 130 pokojů na oddělení

•

max. 1 200 m délka vedení

•

max. 16 lůžek na pokoj

•

max. 127 přidaných adres

•

max. 6 SWI9 v kaskádě

•

max. 500 mA na IO-BUS

•

max. 8 sumárních kritérií SWI9

•

max. 2 000 IP prvků na jeden Management Center

Basic komponenty:

•

max. 1 000 IP komponentů na jeden LDP

•

Switch oddělení
Komponenty Visocall IP jsou umístěny
v samostatných
sítích.

Logical delivery point LDP
Budova A
Switch oddělení
Logical delivery point LDP
rozděluje sítě IP Visocall do více podsítí

Páteřní
switch

Síťová vrstva L2

2
Switch oddělení

max. 50 m délka kabelu k basic komponentům

Logical delivery point LDP
Budova B
Switch oddělení
* umožňuje místně nezávislé redundantní uspořádání

Bezpečná, modulární a rozšiřitelná
struktura systému umožňuje volný
návrh všech funkcí a služeb v oblasti
péče

•

Pro všechny formy provozu oddělení
•

Vhodné pro centralizované,
decentralizované a smíšené formy
provozu oddělení

•

Organizace péče napříč oddělením

•

Stanovení priority volání pro rychlou a
cílenou reakci (nouzová volání, modrý
kód atd.)

•

Velký výběr zařízení pro přizpůsobení
nastavení potřeb péče

•

Intuitivně ovládáná zařízení pro personál i pacienty

Spolehlivý, bezpečný a v souladu s normami
•

Maximální spolehlivost díky
decetralizované inteligentní
modulární struktuře

•

Redundantní struktura pro
nepřetržitou dostupnost systému

•

Jasná prioritizace síťových služeb

•

Nepřetržitá a automatická
kontrola funkčnosti

•

Visocall IP je certifikován
dle VDE 0834 a splňuje
ty nejpřísnější požadavky na
bezpečnost a spolehlivost

Technické změny vyhrazeny!
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IP komponenty:

Síťová vrstva L2

Budova A

Síťová vrstva L3

•

1

Budova B

Systémové limity
Konfigurace komunikačních systémů, instalace, uvedení do
provozu a údržba produktů (a s nimi zabudovaných systémů)
vyžadují odborné znalosti, a proto je smí provádět pouze
speciálně vyškolený personál.

NOUZOVÝ
KOMUNIKAČNÍ
SYSTÉM

Ovládací a signalizační zařízení

Pacientské terminály
Přivolávací tlačítko (červené) s orientační a zpětnovazební LED diodou

PAT

PAT-E

PAT-L

BT-IP

BT-B

•

•

•

•

•

Ovládání pokojového a lůžkového světla (volitelné KNX)

•

•

•

•

•

Kryt a antimikrobiální membránová klávesnice

•

•

•

•

•

IntelliFIX konektor s nedestruktivním odpojením

•

•

•

•

•

Funkce nouzového volání s možností hlasové komunikace

•

•

•

LC displej s automatickým otáčením a automatickou regulací jasu

•

•

•

Konektor pro sluchátka

•

•

Funkce volání pomocného personálu s možností hlasové komunikace

•

•

Ovládání rádia

•

•

Výběr kanálu a regulace hlasitosti systémové TV

•

•

Integrovaný IP telefon

•

•

Secocare Data

•

•

Secocare Assist

•

•

Ovládání žaluzií

•

•

IR senzor pro integraci zařízení automatizace

•

•

Automatické nastavení hlasitosti

•

•

Menu ovládání

•

•

Numerická klávesnice

•

Připojení k IP zásuvce

•

Textový displej
Pro zobrazování Visocall IP událostí
na velkých obrazovkách.

Délka kabelu od IO-bus komponentů k basic komponentům max. 50 m.

•

max. 20 pokojů bez hlasu na SWI9

•

max. 127 adres prvků na IO-bus

Pro přehledné zobrazení Visocall IP událostí –
s vestavěným reproduktorem pro hlášení.

•

max. 1 200 m délka vedení

•

max. 500 mA na IO-BUS

RT-IO
Nouzové tlačítko (červené) s orientační a zpětnovazební kontrolkou.

VTXT-IP

VDVI-IP
AWT-IO

•

•

ICT-IP

ART-IO
Nouzové tlačítko přivolání lékaře
s orientační a zpětnovazební LED
diodou.

AD-DIA

BT-IP

Pokojový terminál s optickou a akustickou signalizací volání pro všechny pokoje
na oddělení, kde se nevyžaduje hlasové
spojení s personálem. Na terminálu jsou
přivolávací a funkční tlačítka (jas/kontrast
displeje, hlasitost), je vhodný pro připojení
až 5ti basic komponentů.

ARAT-P-IO

Diagnostický adaptér
pro integraci produktů třetích stran, např.
nášlapná podložka atd.

ST-TOUCH
Sesterský terminál jako centrální
komunikační informační terminál pro
zdravotnický personál na oddělení.

Nouzové tlačítko pro přivolání lékaře s potvrzovacím tlačítkem s integrovanou orientační a zpětnovazební LED diodou a piezo bzučákem.

KMT & KMT-L

•

integrovaný VoIP telefon

SRT-IO

Komunikační terminály
s optickou a akustickou
signalizací volání do všech
místností na oddělení, kde
je vyžadováno hlasové
spojení s personálem.
Pokojové terminály KMT a
KMT-L mají plně grafický
displej, stejně tak volací,
prezenční a funkční tlačítka (rádio, funkce časovače
atd.).

•

7 palcový dotykový displej

•

přehled o všech událostech

•

intuitivní ovládání

Nouzové tlačítko a tlačítko pro
přivolání pomocného personálu s
integrovaným orientačním a zpětnovazebním světlem.

•

ikony pro rychlý přehled
aktuálních událostí

•

interaktivní obsah obrazovky

•

přímá volba volání na pacientské a
pokojové terminály umožňující
hlasové spojení

•

vhodné i pro nástěnnou montáž

ZTB-IO
Tahové tlačítko s orientačním a
zpětnovazebním světlem a 2m
dlouhou volací šňůrou.

SM2-B

BT-B

Zásuvka pro připojení
dvou lůžkových terminálů s
pohyblivým přívodem BT-B.

Pacientský terminál se
2 přivolávacími tlačítky, s
integrovaným orientačním a
zpětnovazebním indikátorem
a dvěma tlačítky pro ovládání
světel.

SM1-B-S
Zásuvka pro připojení 1 lůžkového
terminálu s pohyblivým přívodem BT-B.

Prezenční tlačítko se dvěma tlačítky
(zelené a žluté) s kontrolními LED.

•
•

PAT-L

Systémová zařízení, jako jsou nouzová a potvrzovací tlačítka, signalizační světla atd., jsou připojena k systémovému switch SWI9 a tím k IP síti Visocall prostřednictvím jeho IO-bus sběrnice.

Textový terminál

Terminál v nerezovém
provedení pro použití jako
dveřní interkom.

PAT-E

Basic komponenty

ZTD-B

Připojení k IO bus zásuvce nebo basic připojovacím modulům

PAT

IO-bus komponenty

SM1-B

Lékařské přístroje

Zásuvka pro připojení lůžkového terminálu s pohyblivým
přívodem BT-B.

s galvanickým oddělením dle
EN 60601-1 (např. infuzní pumpy
atd.).

ZTD-B-L
Pokojový terminál s optickou a akustickou signalizací volání pro všechny pokoje
na oddělení, kde se nevyžaduje hlasové
spojení s personálem. Na terminálu jsou
volací, prezenční a funkční tlačítka (jas/
kontrast displeje, hlasitost), je vhodný
pro připojení až 5ti basic komponentů.

RT-B

ZRTB-B

Nouzové tlačítko (červené) s
orientační a zpětnovazební kontrolkou.

Tahové tlačítko s orientačním a
zpětnovazebním světlem a 2m
dlouhou volací šňůrou.

ZT-B
Pokojový terminál s optickou a akustickou signalizací volání pro všechny
pokoje na oddělení, kde se nevyžaduje
hlasové spojení s personálem. Na terminálu jsou přivolávací a prezenční tlačítka
a je vhodný pro připojení až 5ti basic
komponentů.

PT-B
Pneumatické tlačítko s integrovanou orientační a zpětnovazební
kontrolkou s 2m hadičkou a
tlakovým balónkem.

ZRAT-B

AT-B
SM

SM-MMC

DM1-IP

Zásuvka pro připojení sesterského nebo pacientského
terminálu, diagnostických
zařízení nebo bezdrátového
přijímače.

Zásuvka pro připojení
pacientského terminálu,
diagnostických zařízení,
bezdrátového přijímače nebo
diagnostického adaptéru.

Diagnostická zásuvka
pro připojení diagnostických zařízení, bezdrátového přijímače
nebo diagnostického
adaptéru.

SM-S
Zásuvka pro připojení sesterských a
pacientských terminálů.

Pneumatické tlačítko s integrovanou orientační a zpětnovazební
kontrolkou s 2m hadičkou a tlakovým balónkem.

Tahové a potvrzovací tlačítko s
integrovanou orientační a zpětnovazební kontrolkou a 2m dlouhou
volací šňůrou.

TV a Multimedia

Visocall Mobile

Externí audio systém

TV

Rozhraní pro příjem a odbavení Visocall IP hovorů pomocí
chytrého telefonu.

Rozhraní mezi systémem
Visocall IP a externím audio systémem pro hlasová
hlášení.

Pro pokojové nebo lůžkové televize
obsluhované pomocí pacientského
terminálu.

Multimediální terminály,
IP-TV, Internet
Zábava pro pacienty na lůžku (TV,
rádio a Internet), možnost objednávky jídla, interaktivní dotazníky
pro pacienty atd.

AT-IO
Potvrzovací tlačítko s
kontrolní LED diodou.

RATB-IO

Poplachový server
Rozhraní pro přenos
všech událostí Visocall IP na
externí poplachový server.

RAT-P-IO
Multi Sound Interface rozhraní pro
externí audio systémy.

RTLS Server
SSR-IO

Integrace systémů řízení
budov

Relé pro přímé připojení
až 2 nezávislých světelných okruhů
(např. osvětlení místnosti a světla na
čtení). Ovládání pomocí PAT, PAT-E,
PAT-L, BT-IP a BT-B.

TVI-IP

Systém požární signalizace
Včasné přenášení požárních
poplachů do Visocall IP
systému.

Nemocniční informační
systém
Datové rozhraní HL7 mezi
Management Centrem a
nemocničním informačním
systémem.

Rozhraní pro připojení telefonního systému zajišťující přenos
událostí a volání z Visocall IP
na přenosné DECT telefony.

SWI9
IP porty pro připojení systémových
prvků podporujících protokol IP

•

rozhraní pro připojení
IO-bus zařízení

TV a rádio

•

Rozhraní pro distribuci
rádiového signálu v rámci
systému Visocall IP.

24V výstupy pro dodatečné napájení systémových zařízení

•

navrženo pro redundantní provoz

Systémový switch jako decentralizovaný
komunikační uzel pro výměnu dat mezi
systémovými zařízeními.

max. 8 IP portů
max. 2 IO-bus
max. 4 multimediální terminály
na SWI9

Control panel
Pro přehledné a snadné
zobrazení a ovládání
systému.

Management Center

IO-M

•

DECT telefonní rozhraní

Switch oddělení

ART-B

RATB-B

Zásuvka s přivolávacím a prezenčním tlačítkem s integrovanou orientační a zpětnovazební kontrolkou,
pro připojení BT-B, diagnostických
zařízení, bezdrátových přijímačů s
napájecím zdrojem (s automatickou
signalizací při odpojení). Vhodný pro
připojení až 4 basic komponentů.

Nouzové tlačítko pro přivolání
lékaře s integrovanou orientační
a zpětnovazební LED diodou.

Přivolávací a potvrzovací tlačítko s
integrovanou orientační a zpětnovazební kontrolkou.

LM-B **

SMF-B **

Světlo umístněné nad dveřmi
pro optickou signalizaci, viditelné
z velké vzdálenosti, nastavitelné
jako pokojové světlo.

Zásuvka pro připojení bezdrátového
přijímače s automatickým monitorováním vstupu a nezávislým
vyvoláváním volání.

Zásuvka s přivolávacím a prezenčním tlačítkem s integrovanou orientační a zpětnovazební kotrolkou, pro
připojení BT-B, diagnostických zařízení, bezdrátových přijímačů nebo
AD-DIA (s automatickou signalizací
při odpojení).

Přivolávací a potvrzovací tlačítko s
integrovanou orientační a zpětnovazební kontrolkou a piezo bzučákem.

MS4-I

Rozhraní KNX/EIB pro ovládání světel a žaluzií pomocí
systému Visocall IP.

SM-B

Elektronika s integrovanou řídící deskou
pro rozšíření počtu prvků v jednotlivých
místnostech. Je určena pro montáž do
elektrických rozvaděčů, podhledů atd.
a je určena pro připojení až 5ti basic
komponentů.

SMU-B **
Přivolávací a potvrzovací tlačítko s
integrovanou orientační a zpětnovazební kontrolkou.

Externí systém lokalizace osob
v reálném čase (RTLS) přenáší
pomocí rozhraní všechny
informace do Visocall IP.

Tahové a potvrzovací tlačítko s orientační a zpětnovazební kontrolkou a
2m dlouhou volací šňůrou.

ZE-B
PT-IO

ZRAT-IO

Rozhraní pro systémy třetích stran

Potvrzovací tlačítko s
kontrolní LED diodou.

Vstupně/výstupní modul obousměrné a bezpotenciálové
rozhraní k externím zařízením.
Události z Visocall IP tak mohou
být přenášeny nebo přijímány
jinými systémy.

IO-M-P
Vstupně/výstupní modul obousměrné rozhraní k externím
zařízením se třemi potenciálovými
vstupy a třemi bezpotenciálovými
výstupy. Události z Visocall IP tak
mohou být přenášeny nebo přijímány jinými systémy.

Bezdrátové komponenty

DMU-IO **

VR7-5

Diagnostická zásuvka pro připojení
diag. zařízení, bezdrátového přijímače nebo AD-DIA (s automatickou
signalizací při odpojení).

Bezdrátový přijímač lze připojit do SM, SM-MMC, DM1-IP,
DMU-IO, SMU-B.

DM-IO
Diagnostická zásuvka pro připojení 4 diagnostických zařízení nebo
bezdrátového přijímače s napájením (s automatickou signalizací při
odpojení).

RFID-IO
Čtečka karet pro přihlášení personálu na pokoji pacienta - lze použít
v kombinaci s komunikačními nebo
pokojovými terminály.

PS 3

F-PS-869

Velkoplošné pneumatické bezdrátové tlačítko s monitorováním
baterie a třídou ochrany IP 44.

Bezdrátové pneumatické tlačítko
s kontrolní LED pro nástěnnou
montáž, monitorování stavu baterií
a krytím IP 66.

VR7-5 DIN-NT
Bezdrátový přijímač s napájecím zdrojem (bezpečná
izolace podle DIN 60601-1
/ 2xMOPP), pro připojení ke
všem připojovacím a diagnostickým modulům.

F-MP-869
Bezdrátový polštář s vysoce citlivými senzory tlaku, monitorování
stavu baterií a krytím IP 30.

RFID-IO-FRT
Čtečka karet pro přihlášení přítomnosti personálu, s funkční klávesou a
nouzovým tlačítkem s LED kontrolkou.

LM-IO
Optická signalizace pomocí světla
umístěného nad dveřmi pro viditelnost z dálky. Nastavení jako pokojové, směrové světlo nebo přiřazené
skupině pacientů nebo oddělení.

** tyto součásti vyžadují dodatečné napájení ze systémového switche SWI9 nebo ze systémové napájecí jednotky

F-ZS-869
Bezdrátové tahové tlačítko s
cca. 2m tahovou šňůrou, kontrolní LED, monitorování stavu
baterií a krytím IP 68.

F-RTS-869

A01T-L869 a B01T-L869

F-VMS-869

Bezdrátové nouzové tlačítko
s kontrolní LED diodou, s
monitorováním stavu baterií a
krytím IP 68.

Podložka s tlakovým senzorem
CareMat, s integrovaným bezdrátovým vysílačem a monitorováním baterií pro pacienty
vyžadující speciální péči
(110 x 70 nebo 70 x 40 cm).

Bezdrátový vysílač s nouzovým tlačítkem, monitorování stavu baterie
a kontrolní LED dioda s krytím IP
68 v plastovém pouzdře s elastickým páskem na zápěstí a šňůrkou
na krk.

