Softvér
Visocall Mobile
Visocall Mobile sa používa na sledovanie a spracovanie volaní prostredníctvom
smartfónu. Umožňuje personálu komunikovať s pacientmi kdekoľvek a kedykoľvek.

Ovládací panel
Ovládací panel zabezpečuje prehľadné a jednoduché zobrazenie a obsluhu
systému Visocall IP. Grafické rozhranie poskytuje prehľadné plány oddelení,
interaktívne tlačidlá miestností, zoznamy udalostí a kontextové ovládacie tlačidlá.
Poskytuje tak v každom okamihu jasný prehľad o dianí na príslušnom oddelení.

Databáza udalostí
Databáza udalostí poskytuje dokumentáciu o starostlivosti. Všetky volania,
prítomnosť personálu a systémové udalosti sa zaznamenávajú s časom, dátumom
a zodpovedajúcimi informáciami o oddelení a názve miestnosti. V databáze je možné
vyhľadávať udalosti v závislosti od časového obdobia a/alebo miesta, pričom
zobrazenie a vyhodnotenie uložených údajov zo servera prebieha prostredníctvom
webového prehliadača.

Visocall IP
Prehľad systému

System Monitor
System Monitor sa používa na budovanie servisných oddelení na vyhodnocovanie
systémových zmien a pamätí porúch alebo na zobrazenie systémových porúch.
Má prístup chránený heslom a dokáže spravovať niekoľko systémov Visocall IP.

Audio Manager
Audio Manager umožňuje cielené oznámenia, hlasové výzvy alebo volania pacientov
a personálu. Priradením vstupov je možné posielať audio obsah do preddefinovaných
oddelení a všeobecné oznámenia je možné ovládať externými systémami.

Patient Management
Patient Management sa používa na zhromažďovanie, zobrazovanie a tlač
dôležitých údajov o pacientovi, ktoré by sa mali okamžite zobraziť na obrazovke
pri prijatí volania. Údaje o pacientovi sú potrebné pre záznamy v databáze udalostí,
ale možno ich použiť aj voliteľne, napr. pre záznam a účtovanie poplatkov alebo
pre podrobné zobrazenie volaní z RTLS.

Výška inštalácie

Sieťovateľnosť

Pripravenosť pre budúcnosť
vďaka IP technológii

Systémové komponenty Visocall IP

2,5 m
V miestnostiach so
zvýšenou vlhkosťou
Nad najvyššou možnou
polohou sprchovej
hlavice

1,8 m

Sieťová vrstva 2

Alarm server

Vlastná Visocall IP alebo zákazníkom poskytnutá
sieťová štruktúra - všetky komponenty Visocall IP
sú umiestnené v rovnakej sieti.

Požiarne systém

Zvyšujúce sa nároky moderných nemocníc si vyžadujú inteligentné riešenia pre návrh, realizáciu
a budúce rozšírenie systému. Konvenčné systémy už tieto požiadavky z hľadiska funkčnosti
a nákladov počas životného cyklu nespĺňajú. Systémová integrácia s vyspelou IP technológiou
vytvára nové možnosti:

hviezdička (predvolené)

Rozhrania

1,7 m

Switch oddelenia
Kaskáda

1,6 m
1,5 m

Switch oddelenia

Management Center*

Chrbticový
switch
Switch oddelenia

0,7 m

max. 6 SWI9
v kaskáde
Kruhová
redundancia

Slave

S

max. 5 SWI9 + 1 slave
v kaskáde

M

Koniec tiahla 10 – 20 cm
nad zemou

Switch oddelenia

RTLS server

Externý audio
systém

Master

•

Výkonná sieť pre širokú škálu služieb a funkcií. Redukuje potrebu viacerých samostatných systémov,
znižuje investičné náklady a náklady na kabeláž.

•

Systémová integrácia ponúka vyššiu dostupnosť a znížené náklady na údržbu a prevádzku
počas celého životného cyklu systému.

•

Jednoduchá výmena dát pomocou internetového protokolu prekonáva konvenčné bariéry a umožňuje
hladké prepojenie rôznych systémov.

•

Volanie pomocného personálu

•

Zaznamenávanie údajov o starostlivosti

•

Telefón

•

Účtovanie nákladov za služby

•

Hlasová komunikácia medzi
pacientom a personálom

•

•

Hlásenia

•

Poskytovanie mediálneho obsahu
(rádio, TV, video streaming, Internet,
Intranet)

Pripojenie externých systémov
(Alarm server, RTLS server, požiarna
signalizácia, DECT telefón, externý
audio systém)

•

•

Ovládanie svetla, žalúzií, TV

Informácie z externých zariadení
(medicínske prístroje, senzorové
podložky atď.)

Systémové komponenty Visocall IP s LDP
Nákladovo efektívne na inštaláciu a prevádzku

•

max. 100 m kábel medzi SWI9

•

max. 100 m kábel ku KMT

•

max. 60 m kábel ku ST-TOUCH

•

max. 60 m kábel ku PAT

•

max. 7 PAT na SWI9

Všeobecné:

IO-bus:

•

max. 75 oddelení

•

max. 20 izieb bez hlasovej komunikácie na SWI9

•

max. 130 izieb na oddelení

•

max. 1200 m dĺžka IO-bus kábla

•

max. 16 postelí na izbe

•

max. 127 prvkov

•

max. 6 systémovych switch-ov SWI9 v kaskáde

•

max. 500 mA na IO-bus

•

max. 8 sumačných kritérií na SWI9

•

max. 2000 IP komponentov na Management Center

Základné prvky:

•

max. 1000 IP komponentov na Logical Delivery Point

•

•

1
Switch oddelenia

Komponenty Visocall IP
sú umiestnené v
samostatných sieťach.

Logický distribučný bod LDP*
Budova A
Switch oddelenia
Logický distribučný bod LDP
segmentuje siete Visocall IP
do viacerých podsietí

Chrbticový
switch

Sieťová vrstva 2

2
Switch oddelenia

max. 50 m dĺžka kábla k BASIC prvkom

Logický distribučný bod LDP*
Budova B
Switch oddelenia
* k dispozícii od miesta nezávislý redundantný systém

Bezpečná, modulárna a rozšíriteľná
systémová štruktúra ponúka slobodu
pri návrhu pre všetky funkcie a služby
v sektore zdravotnej starostlivosti

•
•

Plug-and-play moduly znižujú náklady
na uvedenie do prevádzky a údržbu
Odolné produkty a nenáročné na
údržbu

Pre všetky typy zariadení zdravotnej starostlivosti
•

Vhodné pre centralizované,
decentralizované a zmiešané
organizačné štruktúry.

•

Veľký výber modulov pre presné
prispôsobenie potrebám zariadenia
zdravotnej starostlivosti

•

Organizácia starostlivosti o
pacientov naprieč oddeleniami

•

Intuitívne ovládanie prvkov
systému pre personál a pacientov

•

Volania s rozdielnou prioritou pre
rýchlu a cielenú reakciu (tiesňové
volania, zlyhanie srdca atď.)

Spoľahlivý, v súlade s normami a bezpečný
•

Najvyššia spoľahlivosť vďaka
decentralizovaným, inteligentným
modulom

•

Redundantné štruktúry pre nepretržitú
dostupnosť systému

•

Jasná prioritizácia sieťových služieb
pomocou QoS

•

Nepretržitá a automatická
kontrola funkčnosti

•

Visocall IP je certifikovaný podľa
podľa VDE 0834 a teda spĺňa
najvyššie požiadavky na
bezpečnosť a spoľahlivosť

Technické zmeny vyhradené!
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IP komponenty:

Sieťová vrstva 2

Budova A

Sieťová vrstva 3

Budova B

Systémové limity
Konfigurácia komunikačných systémov, ako aj inštalácia,
uvedenie do prevádzky a údržba produktov (a s nimi
zabudovaných systémov) si vyžaduje špeciálne odborné
znalosti, a preto ich môže vykonávať len odborne
vyškolený personál.

KOMUNIKAČNÝ
SYSTÉM

SK

Obslužné a indikačné zariadenia

Pacientsky terminál
Volacie tlačidlo (červené) s orientačnou a kontrolnou LED indikáciou

PAT

PAT-E

PAT-L

BT-IP

BT-B

•

•

•

•

•

Ovládanie osvetlenia izby a svetla na čítanie (voliteľné KNX)

•

•

•

•

•

Kryt a klávesnica v antibakteriálnom prevedení

•

•

•

•

•

Intellifix konektor s nedeštruktívnym odpojením pri vytrhnutí

•

•

•

•

•

Volanie s možnosťou hlasovej komunikácie

•

•

•

LCD s automatickou reguláciou jasu a otáčaním obrazu

•

•

•

Konektor pre pripojenie slúchadiel

•

•

Volanie pomocného personálu s možnosťou hlasovej komunikácie

•

•

Prehrávanie a ovládanie rádia

•

•

Výber kanálov a nastavenie hlasitosti pre systémové TV

•

•

Integrovaný IP telefón

•

•

Secocare Data

•

•

Secocare Assist

•

•

Ovládanie žalúzií

•

•

IR senzor pre integráciu zariadení domácej automatizácie

•

•

Automatická úroveň hlasitosti

•

•

Menu doplnkových funkcií

•

•

Numerická klávesnica

•

Pripojenie k IP pripojovacím modulom

•

Text display
Pre zobrazenie udalostí Visocall IP
na veľkých obrazovkách.

IO-bus komponenty

BASIC komponenty

Systémové zariadenia, ako sú volacie tlačidlá a tlačidlá zrušenia, signalizačné svetlo atď., sú
pripojené k systémovému switchu SWI9 a tým k sieti Visocall IP cez jeho IO-dátovú zbernicu.

Dĺžka kábla od IO-Bus prvku ku BASIC komponentom max. 50 m.

Text terminal

•

max. 20 izieb bez hlasovej komunikácie na SWI9

•

max. 127 prvkov na IO-bus

Pre prehľadné zobrazenie udalostí Visocall IP –
so vstavaným reproduktorom pre oznámenia.

•

max. 1200 m dĺžka IO-bus kábla

•

max. 500 mA na IO-bus

ZTD-B
RT-IO
Volacie tlačidlo s orientačnou
a kontrolnou LED indikáciou.

VTXT-IP

•

•

VDVI-IP

Pripojovací modul pre
pripojenie dvoch pacientských
terminálov BT-B.

•

Pripojovací modul pre pripojenie
jedného pacientského terminálu
BT-B.

SM1-B
Pripojovací modul pre
pripojenie pacientského
terminálu BT-B a diagnostického zariadenia.

ICT-IP
Intercom Terminál v
nerezovom prevedení pre
použitie ako vchodový
interkom.

ART-IO
Tlačidlo privolania lekára s orientačnou a kontrolnou LED indikáciou.

AD-DIA

PAT

PAT-E

PAT-L

Diagnostický adaptér
pre integráciu
produktov tretích
strán, napr. podložky
citlivé na tlak atď.

BT-IP

ARAT-P-IO
ST-TOUCH
Sesterský terminál ako centrálne komunikačné a informačné centrum pre
personál v rámci oddelenia.

KMT a KMT-L
Izbový terminál
s optickou a akustickou
signalizáciou volaní pre
všetky miestnosti oddelenia, v ktorých je potrebné
hovorové spojenie pre
personál.
Komunikačné terminály
KMT a KMT-L majú
plne grafický displej,
ako aj tlačidlá volania,
prítomnosti a funkčné
tlačidlá (rádio, funkcia
časovača atď.).

SM

SM-MMC

DM1-IP

Pripojovací modul pre pripojenie
sesterského terminálu, pacientskeho terminálu, diagnostických
prístrojov, bezdrôtových prijímačov
alebo diagnostických adaptérov.

Pripojovací modul pre
pripojenie pacientskeho terminálu,
diagnostických prístrojov,
bezdrôtových prijímačov alebo
diagnostických adaptérov.

Pripojovací modul pre
prepojenie diagnostických
prístrojov, bezdrôtových
prijímačov alebo diagnostických adaptérov.

Rozhrania

•

integrovaný VoIP telefón

•

7 palcový dotykový displej

•

prehľad všetkých udalostí

•

intuitívne ovládanie

•

ikony pre rýchlejší prehľad
o aktuálnych udalostiach

•

interaktívny obsah obrazovky

•

priamy výber izbových a pacientských terminálov

•

vhodné aj pre montáž na stenu

Tlačidlo privolania lekára s tlačidlom potvrdenia s orientačnou a
kontrolnou LED indikáciou
a piezo sirénou.

Visocall Mobile

Externý audio systém

TV prijímače

Rozhranie pre kontrolu a
spracovanie volaní Visocall IP
cez smartfón.

Rozhranie medzi
systémom Viscoall IP a
externým audio systémom
pre hlasové oznámenia.

Pre izbové alebo lôžkové
TV prijímače s obsluhou cez
pacientský terminál.

Multimediálny terminál,
IP-TV, Internet
Zábava pre pacientov (TV, rádio a
internet), objednávanie jedál,
interaktívne pacientské
dotazníky atď.

Volacie tlačidlo a tlačidlo privolania
pomocného personálu s orientačnou a kontrolnou LED indikáciou.

ZTB-IO

Rozhranie na prenos
všetky udalosti systému
Visocall IP na externý
alarm server.
Multi Sound Interface ako rozhranie
pre externé audio systémy.

DECT telefóny
Rozhranie pre interný telefónny
systém na realizovanie a
spracovanie hovorov Visocall IP
s telefónmi DECT.

TV a rádio
Zvukové rozhranie na
prenos rádiového signálu
do systému Visocall IP.

Pre prehľadné a
jednoduché zobrazenie
a ovládanie.

Management Center

Switch oddelenia

Pneumatické tlačidlo s orientačnou a kontrolnou LED indikáciou,
2 m hadičkou a tlakovým
balónikom.

ZRAT-B

TVI-IP

Systémový switch ako decentralizovaný
komunikačný uzol na výmenu dát medzi
systémovými zariadeniami.

•

IP porty pre pripojenie
systémových zariadení
s podporou IP protokolu

•

rozhrania pre pripojenie
IO-bus komponentov

•

24V výstupy pre dodatočné
napájanie systémových zariadení

•

navrhnutý pre redundantnú
prevádzku

Tiahlo a tlačidlo potvrdenia
s orientačnou a kontrolnou
LED indikáciou a 2 m šnúrou.

ART-B

RATB-B

Tiahlo a tlačidlo potvrdenia s orientačnou a kontrolnou LED indikáciou
a 2 m šnúrou.

Pripojovací modul s volacím a
potvrdzovacím tlačidlom s orientačnou
a kontrolnou LED indikáciou, určený
pre pripojenie BT-B, diagnostických
prístrojov, bezdrôtových prijímačov
s vlastným zdrojom napájania
(s informáciou o odpojení). Pre
pripojenie až 4 BASIC komponentov.

Tlačidlo privolania lekára
s orientačnou a kontrolnou
LED indikáciou.

Volacie tlačidlo a tlačidlo
potvrdenia s orientačnou a
kontrolnou LED indikáciou.

LM-B **

SMF-B **

Signalizačné svetlo,
viditeľné na veľkú vzdialenosť,
pre optickú signalizáciu,
určené ako izbové svetlo.

Pripojovací modul pre pripojenie
bezdrôtového prijímača s automatickým monitorovaním vstupu a
nezávislým spúšťaním volaní.

AT-IO
Tlačidlo potvrdenia
s kontrolnou LED.

SMU-B **
RATB-IO

IO-M

SWI9

Tlačidlo potvrdenia
s kontrolnou LED.

SM-B

Relé pre priame ovládanie
až 2 nezávislých svetelných okruhov
(napr. izbové svetlo a svetlo na
čítanie). Ovládanie prostredníctvom
PAT, PAT-E, PAT-L, BT-IP a BT-B.

max. 8 IP portov
max. 2 IO-bus
max. 4 multimediálne terminály
na SWI9

Ovládací panel

PT-B

ZRAT-IO

SSR-IO

Nemocničný
informačný systém
Dátové rozhranie HL7
medzi riadiacim centrom Management Center a
nemocničným informačným
systémom.

Tiahlo s orientačnou a kontrolnou
LED indikáciou a 2 m šnúrou.

Pneumatické tlačidlo s orientačnou
a kontrolnou LED indikáciou, 2 m
hadičkou a tlakovým balónikom.

Pripojovací modul s volacím
a potvrdzovacím tlačidlom s
orientačnou a kontrolnou LED
indikáciou, určený pre pripojenie
BT-B, diagnostických prístrojov,
bezdrôtových prijímačov bez vlastného zdroja napájania, alebo pre
AD-DIA (s informáciou o odpojení).

DMU-IO **

Automatizácia budov

Preposielanie požiarnych
poplachov do systému
Visocall IP.

ZRTB-B

Volacie tlačidlo s orientačnou
a kontrolnou LED indikáciou.

Riadiaca elektronika s integrovanou
doskou pre rozšírenie počtu prvkov
jednotlivých miestností, vhodná na
inštaláciu v elektrických rozvádzačoch,
podhľadoch a pod. Určená pre
pripojenie až 5 BASIC komponentov.

PT-IO

RTLS server

Požiarne systém

Izbový terminál s optickou a
akustickou signalizáciou volaní pre
všetky miestnosti oddelenia, v ktorých
nie je potrebné hovorové spojenie pre
personál. Obsahuje volacie a prezenčné
tlačidlá a je určený pre pripojenie až
5 BASIC komponentov.

Volacie tlačidlo s tlačidlom potvrdenia s orientačnou a kontrolnou LED
indikáciou a piezo sirénou.

MS4-I

Rozhranie KNX/EIB na
ovládanie svetiel a žalúzií
cez systém Visocall IP.

RT-B

ZT-B

ZE-B

RAT-P-IO

Rozhranie na príjem
správ z externého
RTLS vo Visocall IP.

Izbový terminál s optickou a akustickou
signalizáciou volaní pre všetky miestnosti oddelenia, v ktorých nie je potrebné hovorové spojenie pre personál.
Obsahuje volacie, prezenčné a funkčné
tlačidlá (jas / kontrast displeja, hlasitosť)
a je určený pre pripojenie až 5 BASIC
komponentov.

Tiahlo s orientačnou a kontrolnou
LED indikáciou a 2 m šnúrou.

Volacie tlačidlo a tlačidlo potvrdenia
s orientačnou a kontrolnou LED
indikáciou.

Alarm server

s galvanickým oddelením
podľa EN 60601-1 (napr.
infúzne pumpy atď.).

SRT-IO

SM-S

TV a Multimédia

Medicínske prístroje

ZTD-B-L

AT-B

Pripojovací modul pre pripojenie sesterského alebo pacientského terminálu.

Pacientsky terminál s
2 volacími tlačidlami,
integrovanou orientačnou
a kontrolnou LED a tlačidlami
na ovládanie osvetlenia.

SM1-B-S

Tlačidlo prítomnosti s
dvoma tlačidlami (zelené a žlté)
s kontrolnými LED.

•

Pripojenie k IO-Bus alebo BASIC pripojovacím modulom

AWT-IO

Izbový terminál s optickou a akustickou
signalizáciou volaní pre všetky miestnosti
oddelenia, v ktorých nie je potrebné
hovorové spojenie pre personál. Obsahuje
volacie, prezenčné a funkčné tlačidlá (jas /
kontrast displeja, hlasitosť) a je určený
pre pripojenie až 5 BASIC komponentov.

BT-B
SM2-B

Vstupno/výstupný modul ako
obojsmerné a bezpotenciálové
rozhranie s externým zariadením.
Udalosti Visocall IP tak môžu byť
signalizované alebo prevzaté
inými systémami.

IO-M-P
Vstupno/výstupný modul ako
obojsmerné rozhranie pre externé
zariadenia s tromi potenciálovými
vstupmi a tromi bezpotenciálovými
výstupmi. Udalosti Visocall IP tak
môžu byť signalizované alebo
prevzaté inými systémami.

Pripojovací modul na pripojenie
diagnostických zariadení, bezdrôtových prijímačov bez vlastného
zdroja napájania alebo AD-DIA
(s informáciou o odpojení).

Bezdrôtové komponenty
VR7-5
Bezdrôtový prijímač,
pripojiteľný k SM, SM-MMC,
DM1-IP, DMU-IO, SMU-B.

DM-IO
Pripojovací modul na pripojenie
diagnostických zariadení alebo
bezdrôtových prijímačov s vlastným
zdrojom napájania (s informáciou
o odpojení).

RFID-IO
Čítačka kariet pre prihlásenie
prítomnosti personálu na izbe pacienta - možné použiť v kombinácii
s komunikačnými alebo izbovými
terminálmi.

LM-IO
Signalizačné svetlo, viditeľné na veľkú
vzdialenosť, pre optickú signalizáciu,
programovateľné ako izbové alebo
smerové svetlo, svetlo pridelené
skupine pacientov alebo oddeleniu.

** tieto komponenty vyžadujú dodatočné napájanie zo systémového switchu SWI9 alebo zo systémového sieťového
napájacieho zdroja

F-PS-869

Veľký bezdrôtový pneumatický
vysielač s monitorovaním stavu
batérie a triedou krytia IP 44.

Bezdrôtové pneumatické tlačidlo
pre montáž na stenu s kontrolnou
LED, monitorovaním stavu batérie
a triedou krytia IP 66.

VR7-5 DIN-NT
Bezdrôtový prijímač s napájacím zdrojom (bezpečná
izolácia podľa DIN 60601-1 /
2xMOPP), pre pripojenie ku
všetkým pripojovacím a
diagnostickým modulom.

RFID-IO-FRT
Čítačka kariet pre prihlásenie
prítomnosti personálu v izbe pacienta,
s funkčným tlačidlom, volacím
tlačidlom a kontrolnými LED.

PS 3

F-MP-869
Bezdrôtový senzorový vankúš s
vysoko citlivými snímačmi tlaku,
monitorovaním stavu batérie
a triedou krytia IP 30.

F-ZS-869
Bezdrôtové tiahlo s cca. 2 m
šnúrou, kontrolnou LED,
monitorovaním stavu
batérie a krytím IP 68.

F-RTS-869

A01T-L869 a B01T-L869

Bezdrôtové pneumatické
tlačidlo s kontrolnou LED,
monitorovaním stavu batérie
a triedou krytia IP 68.

Podložka citlivá na tlak- CareMat,
s integrovaným bezdrôtovým vysielačom a monitorovaním stavu batérie.
Podložka pred posteľ pacienta
so špeciálnou starostlivosťou
(110 x 70 alebo 70 x 40 cm).

F-VMS-869
Bezdrôtový kombinovaný vysielač
s volacím tlačidlom, monitorovaním
stavu batérie a kontrolnou LED,
s krytím IP 68 v plastovom obale s
elastickým náramkom na zápästie
alebo šnúrkou na krk.

