
Nimensä mukaisesti älykäs ja luotettava
hoitajakutsujärjestestelmä

Astu nykyaikaan !



ULTRASONIC

VANHAINKODIT PALVELUTALOT TERVEYSKESKUKSET SAIRAALAT

Helppo ja luonteva
käyttö ikäihmisille.

Luotettava investointi
pitkälle tulevaisuuteen.

Varmatoiminen järjestelmä
monipuolisilla ominai-
suuksilla.

Mahdollisuus rakentaa
suuri ja kattava järjestelmä,
jota on helppo laajentaa.

Joustava ja monipuolinen järjestelmä, 
lukuisilla lisäominaisuuksilla !

BEST Intellegentia on täysin väyläpohjainen ja PC-ohjelmoitava
järjestelmä jonka monipuolisuus ja helppokäyttöisyys antaa
tilaa luovuudelle ja mielikuvitukselle. Koska käyttöjännite ja
data kulkevat neljän ainoan johtimen läpi, voidaan usein myös 
kohteen aiempaa kaapelointia hyödyntää. Vähäinen kaapelien
määrä vähentää myös uuden kaapeloinnin kustannuksia.

Monipuolisen laitevalikoimansa ansiosta jokaiselle tilalle löytyy
oma kutsukalusteensa. Kalusteet ovat väriltään valkoisia ja 
häviävät hyvin rakennuksen rakenteisiin ja tekee tästä näin 
huomaamattoman ja hyvin sulautuvan kokonaisuuden.
Kalusteiden materiaali on joustavaa murtumatonta muovia 
joka on helposti hygienisoitavissa. Painikkeet ovat kuplatoimisia
ja ovat näin helppoja, ergonomisia ja mukavia käyttää. Kuplatoimisuuden
ansiosta ne kestävät äärimmäistä käyttöä ja ovat siksi erittäin pitkäikäisiä.

Järjestelmään voidaan integroida useita erilaisia lisäjärjestelmiä,
kuten esimerkiksi DECT- ja henkilönhakujärjestelmä. Intellegentia
pystyy käsittelemään standardia ESPA 4.4.4 protokollaa ja näin ollen
mikä tahansa samaa protokollaa käyttävä järjestelmä voidaan integroida
Intellegentia hoitajakutsuun ja tehdä tästä entistäkin intensiivisempi.



Täyden kympin investointi

Käytävänäytöt näkyvät ja kuuluvat

”Soittokellot” yhä hengissä

Ultraääni langattomuuden edelläkävijä

Huone    237
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Langatonta ultraäänilähetintä verrattaessa langattomaan
radiolähettimeen, voidaan puhua useista erilaisista ominai-
suuksista ja  hyötytoiminnoista.
Usein radiolähettimellä tehdessä kutsu, signaali ryömii
myös muihin vastaanottimiin ja näin ei aina tiedetä mistä,
miten ja kuka on kutsun tehnyt.

Kun puhutaan ultraääntä lähettävästä lähettimestä ja vastaan-
ottavasta vastaanottimesta saavutetaan täydellinen ryömimät-
tömyys ja näin ollen signaali ei ryömi kuin kyseisen tilan
vastaanottimeen. 

Bestin ultrasonic lähettimillä voidaan rakentaa täysin 
paikantava langaton kutsutekniikka rakennuksen sisälle.

Usein sitä on käytetty hoitajien turvavälineenä eli ns. ”päälle
karkaushälyttimenä, jolloin kutsu välittyy hoitajakutsuun hätä-
kutsuna. Langattomat lähettimet voidaan antaa myös 
potilaiden käyttöön, jolloin potilailla on mahdollisuus liikkua 
rakennuksessa joustavasti.

Johtokutsupainikkeet ovat kätevä ja edullinen tapa
tuoda kutsupainike aivan potilaan käden ulottuville.
Tämä luo potilaalle turvallisuuden tunneta ja ajatuksen 
siitä, että apu on vain painalluksen päässä.

Johtokutsupainike voidaan liittää kalusteisiin jotka sisäl-
tävät runkoliittimen 6.3mm plugliittimelle. Johdon pituus
voidaan toimittaa asiakkaan toivomalla tavalla.

BEST Intellegentia on osuva investointi terveyden-
huollollisiin laitoksiin ja rakennuksiin, sillä sen 
käytettävyys on helppoa ja sujuvaa.
Järjestelmää voi usein huoltaa talon sisäinen
henkilökunta, sillä sen huolto on tehty hyvin 
yksinkertaiseksi. Varaosa saatavuus on taattu
Intellegentia järjestelmässä useiksi vuosiksi
eteenpäin pitkälle tulevaisuuteen.

Käytävän kattoon sijoitettavat näytöt ovat
suurikokoisia ja näkyvät kauas käytävälle. Ne
ovat varustettu myös selkeillä äänisignaaleilla
kutsuja ja hätäkutsuja varten. Äänentaso voidaan
säätää paikan päällä kohteelle sopivaksi.

Useiden kutsujen ollessa yhtäaikasesti päällä,
näyttö rullaa niitä peräjälkeensä ja poistuvat 
sitä mukaa kun niitä kuitataan pois.
Hätäkutsut ilmaistaan prioriteettinä näytöissä
AINA ensimmäisenä. Läsnäolotieto näkyy näytöissä
vihreänä.

Kuten viereisessä kuvassa, näyttö voidaan asentaa
käytävälle myös kaksiosaisena, jolloin informaatio
näkyy tehokkaasti molemmilla puolilla käytävää.



HUONEPANEELI
      BEST 9623

KUTSU / HÄTÄKUTSU

Punainen kuplatoiminen kutsu-
painike toimii normaalin kutsun
tekijänä sekä läsnäolon ollessa 
päällä myös hätäkutsuna. Ylä-
puolella painikkeen rauhoitus-
                       valo.

LÄSNÄOLO / KUITTAUS
Vihreä kuplatoiminen painike
toimii läsnäolopainikkeena, jolloin 
tiedetään että huoneessa 
työskennellään. Kutsu voidaan 
myös kuitata samasta painikkeesta
pois kokonaan. Yläpuolella
 painikkeen rauhoitusvalo. 
Läsnäolotilassa voidaan seurata            
myös muiden huoneiden kutsuja.

MATERIAALI + RAKENNE

Valkoinen, joustava ja murtumaton 
muoviraenne joka on helppo 
puhdistaa ja desinfioida. Kaluste 
voidaan asentaa standardeihin pinta-      
ja/tai uppo- asennuskoteloihin.

TEKSTINÄYTTÖ NUMERONÄYTTÖ

8 merkin vapaasti ohjelmoitava teksti-
kenttä on loistava lisäinformaatio
pelkille numeroille. Huonekohtainen
infoteksti on vapaasti muokattavissa
asiakkaan sekä hoitohenkilökunnan 
haluamalla ja toivomalla tavalla.
Huonepaneelin ollessa läsnäolotilassa,
toisesta huoneesta otettu kutsu näkyy
         tekstikentässä punaisena.

Kolminumeroinen numerokenttä,
johon voidaan ohjelmoida huoneen 
numero väliltä 001-999.
Huonepaneelin ollessa läsnäolotilassa,
toisesta huoneesta otettu kutsu
näkyy numerokentässä punaisena.
Näin yksin huoneessa työskentelevä
 hoitaja pystyy seuraamaan myös 
     muista huoneista tulleita 
                           kutsuja.

Huonepaneeli on yksittäisen huoneen sydän

Huonepaneeli on tosiaan yksittäisen huoneen sydän, sillä
kaikki huoneen sisälle sijoitettavat kojeet saavat käyttöjännitteensä sekä
tarvittavan datatietonsa asukashuoneen läheisyyteen sijoitettavasta 
huonepaneelista. Näin ollen siis huonepaneeli tulisi sijoittaa joko asukas-
huoneen ulkopuolelle sen läheisyyteen, tai asukashuoneen sisäpuolelle 
järkevästi sijoitettuun paikkaan, jotta hoitajan saapuessa huoneeseen kaluste
on heti käden ulottuvilla.

Valitse huonepaneeli kuten haluatte

Huonepaneeli voidaan myös valita useilla erilaisilla ominaisuuksilla tai sitten
ilman niitä. Täysin varustetusta huonepaneelista löytyy kaikki ominaisuudet 
kuten puheyhteys henkilökunnan välistä  viestintää varten, tekstikenttä, 
numerokenttä sekä kutsu-, kuittaus- ja läsnäolopainikkeet.

Huonepaneelit voidaan rakentaa vain pelkällä kutsu- ja kuittaustoiminnolla, 
jolloin informaatio on huomattavasti suppeampi, mutta käyttöperjaate
pysyy täysin samana.



PESUTILA
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          Punaisena
 8 merkkiä + 3 numeroa

Informaatio siellä
   missä sinäkin

    Erilaiset lisänäytöt 
      henkilökunnalle

PC-pohjainen
  ohjelmisto

Intellegentia päivystää osastoja puolestasi

Älykkään sisäisen kellonsa ansiosta järjestelmä ja osastot voidaan ohjelmoida toimintaan eri vuorokauden
ja kellonaikojen mukaan. Voit halutessasi myös päivystää toisen osaston kutsuja omalla osastollasi, esi-
merkiksi öisin. Normaalisti järjestelmä on toiminnassa vuorokauden ympäri ja ajantasalla jokaisena hetkenä.

Muutokset kätevästi PC-ohjelmistolla

PC-pohjaisen ohjelmiston avulla järjestelmää voidaan muokata lähes rajattomasti.
Muuta huoneiden nimiä, numeroita ja vaikkapa kutsujen prioriteettejä haluamallasi tavalla.
Kun käytössäsi on Intellegentia ohjelmisto, voit seurata myös järjestelmän lokitietoja ja pysyä
kutsuliikenteestä ajan tasalla.
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Avsec Communications Oy

Olemme toimittaneet hoitajakutsujärjestelmiä
jo 15 vuoden kokemuksella ympäri Suomen
ja olemme varmoja siitä, että pystymme kertomaan
myös teille mikä kohteellenne olisi taloudellisesti
kannattava ja erityisesti toimiva kokonaisuus.

Bestin suosiota Suomessa osoittaa  se,
että järjestelmiä on asennettu jo noin 300
toimivaa kokonaisuutta ja järjestelmän
käyttö ja asennus on pidetty yksinkertaisena ja
erittäin käyttäjäystävällisenä vuodesta toiseen.

Useat kohteet joissa on aiempaa Best hoitajakut-
sujärjestelmän sukupolvea ovat kymmeniä vuosia
vanhoja, mutta erinomaisen varaosa  saatavuuden
vuoksi näitäkin kohteita pystytään edelleen ylläpitämään
ja huoltamaan.
Järjestelmää hankittaessa tulisi myös pohtia juurikin 
tälläisiä edellä mainittuja  asioita ja voimme taata,
 että varaosien saatavuus on taattu Best järjestelmille
 pitkälle tulevasuuteen.

AVSEC

Tule käymään tai ota yhteyttä,
me kerromme lisää:

Rautatehtaankatu 8, 20200 TURKU 
p. 02-2504250 f. 02-2504350

 avsec@asec.fi www.avsec.fi  
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