DEMENSSIKRING

En 3-i-en løsning der skaber sikkerhed og trivsel
for borgere med demens.

IntelligentCARE tilbyder markedets bedste
løsning indenfor demenssikring.

Borgerkald

Vores unikke cloudbaserede 3-i-en løsning
sikrer, at I kan skabe trygge rammer for jeres
demensramte borgere samt enklere arbejdsgange for jeres medarbejdere.

Vandrealarm

Løsningen består af et alarmtryk, der bæres
som armbånd eller klips i tøjet. Alarmtrykket er flerfunktionelt og fungerer både som
vandrealarm, nødkald og trådløs nøgle til
egen dør.

Automatisk døroplåsning

VANDREALARM MED
POSITIONERING
Hvis en borger vandrer fra plejehjemmet, kan det
være en ubehagelig oplevelse for borgeren, personalet og de pårørende.
Derfor fungerer IntelligentCAREs smarte alarmtryk også som en vandrealarm. Personalet vil
automatisk blive alarmeret, hvis en borger skulle
passere en trådløs demenssikring eller demensring.

VIRKER BÅDE INDEN- OG UDENDØRS
Alarmtrykket kan benyttes indendørs, f.eks. på
værelser, gange og i fællesområder, men også
udendørs, som sikring af hele institutionen (demensring).
Position og alarmer vises direkte på personalets
mobiltelefon som push-beskeder via IntelligentCAREs mobil-app. På den måde kan personalet
hurtigt være det rigtige sted, hvis en demensramt
borger har brug for hjælp.

NØDKALD FOR BORGERE OG
PERSONALE
Sikkerhed på institutionen handler om at være på
det rette sted, på det rigtige tidspunkt. Derfor er
IntelligentCARE designet til, at borgere og personale hurtigt og nemt kan tilkalde hjælp, hvis det
skulle blive nødvendigt.
IntelligentCAREs alarmtryk kan også anvendes som
nødkald og overfaldstryk. På den måde kan borgeren nemt alarmere personalet ved fald eller andre
situationer, hvor de har brug for hjælp.
SIKKERHED FOR PERSONALE
Personalet kan også hurtigt alarmere kollegaer,
hvis der skulle opstå farlige situationer. Alarmtrykket indeholder trådløs positionering, så personalet
altid kan se alarmtrykkets position. Alarmtrykket
kan anvendes som armbånd eller som klips i tøjet.

AUTOMATISK DØRÅBNER
Plejehjem oplever ofte at borgerne går ind til
hinanden. Ligeledes kan det være svært for demensramte borgere at låse sin egen dør op.
IntelligentCARE tilbyder elektroniske dørhåndtag, som kan åbnes med borgerens eget alarmtryk, f.eks via et armbånd.
Armbåndet låser automatisk borgerens dør op,
når borgeren nærmer sig egen dør – på den
måde undgår man, at demensramte borgere
mister adgangen til sit hjem.
Dørlåsen er altid ulåst indefra og er derfor godkendt som flugtvej. I tilfælde af brand vil døren
også automatisk være ulåst udefra. (Kræver integration med ABA).
NEM MONTERING
IntelligentCAREs elektroniske dørlåse kan monteres på almindelige døre. Derfor er det hurtigt
og nemt at udskifte institutionens eksisterende
dørlåse med elektroniske dørhåndtag.

NEM ADGANG FOR PERSONALE
Med IntelligentCAREs elektroniske dørhåndtag kan
personale og pårørende altid åbne døren udefra
med en nøglebrik eller nøglekort.
Det giver fleksibilitet og sparer tid med nøglehåndtering samt sikrer, at personalet altid har adgang.
FLEKSIBEL ADMINISTRATION
Via vores webportal - centraladministration er det
muligt at dokumentere, hvem og hvornår personale eller pårørende har været inde hos borgeren.
Fra webportalen er det også nemt at oprette nye
brugere eller give midlertidig adgang. Skulle personale eller pårørende miste nøglekort/brik, er det
efterfølgende nemt at spærre.

Mere tryghed og sikkerhed på
institutionen

Med IntelligentCAREs 3-i-en løsning får I en demenssikring, der tilgodeser de særlige behov, som opstår,
når man arbejder med demensramte borgere.
Med IntelligentCAREs trådløse alarmtryk kan demensramte borgere beholde deres bevægelsesfrihed, uden
at personale og pårørende skal bekymre sig.
Ved at øge sikkerheden med IntelligentCAREs alarmtryk, sikrer I færre utilsigtede hændelser, bedre arbejdsgange for personalet og mere frihed for jeres borgere.
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