Piccolo trådlöst patientlarm
– för vårdcentraler och sjukvårdsenheter

Piccolo är ett helt trådlöst patientsignalsystem byggt på högt ställda
kvalitetskrav och är utvecklat med funktioner för patienter som är i
behov av att kunna kalla på hjälp från fasta platser.

Piccolo trådlöst patientlarm
Trådlöst patientlarmsystem med radiosignaler istället för att koppla samman alla enheter med kabel till en centralutrustning. Piccolo patientsignalsystem består i princip av två olika enheter. En rumsapparat som man
tillkallar på hjälp och en mottagare till personalen.

Ibland behöver man koppla larm eller signaler från
externa system, exempelvis dörrlarm, telefonsignal. Varje
rumsapparat har fyra ingångar för externa larm där annan utrustning kan kopplas in. Rumsapparaten kan programmeras med manuell eller automatisk återställning

Funktion
Rumsapparaten har två knappar. Den vänstra
anrop eller nöd och den högra närvaro eller kvittera. Närvarofunktionen är programmerbar om man vill använda
den eller inte.

Intelligens

Hjälper personal
Patientlarmsystem används på avdelningar där patient
eller personal ska kalla på hjälp. Det finns ett behov av
att skilja på om det är ett normalt anrop eller nöd. Piccolo
patientlarm kan programmeras så den uppfyller båda
dessa krav samt även ha en närvarofunktion för personal.

Rumsapparat
Rumsapparaterna finns i fyra olika modeller och skillnaden är funktion och text på larmknappen. All intelligens
finns i varje rumsapparat och här sker all programmering
av varje individuella apparat. Rumsapparaten finns med
låg och högeffektläge. Vid högeffekt är batteritiden ca 14
månader om systemet används normalt. Rumsapparaten
talar om i god tid att batteriet börjar bli dåligt och det är
dags att byta.

Varje rumsapparat har sin egen intelligens. Det behövs
ingen centralutrustning till Piccolosystemet som ger onödiga installations och underhållskostnader. En stor fördel
med att använda ett decentraliserat system som Piccolo
är att om något går sönder så är det bara den enheten
som är trasig som drabbas av felet. Med andra centraliserade system blir ofta hela anläggningen utslagen. Programmeringen sker via modularingången på framsidan.

Dokumenterad loggning
Ibland vill man kunna dokumentera, logga alla händelser
i ett patientlarmsystem. Piccolosystemet har en funktion för detta, en separat modul där hård och mjukvara
ingår. Datan sparas i en accessdatabas som kan visas i
vårt program eller exporteras till en excelfil för vidare
behandling.

Tillbehör
SIGNAL

Externa larm
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ÅTERSTÄLL

De flesta externa larm som finns på marknad passar till
Piccolosystemet och ansluts till rumsapparaten via vår
modularingång precis som vår päronkontakt.

Piccolo larmmottagare
För att påkalla personalens uppmärksamhet behövs en larmmottagare
som visar var någon behöver hjälp. Mottagaren finns med olika funktioner och för olika användarens behov. Inga kabeldragningar behövs. Lätt
att flytta verksamheten till tillfälliga lokaler vid ombyggnader då allt är
trådlöst.
Dect telefoner
I dag är personalen ofta i rörelse men behöver vara
tillgängliga på telefon. Då används trådlösa telefoner
som även kallas dect telefoner. Till en del kan man skicka
meddelanden likt ett SMS. Piccolo patientlarm kan skicka
meddelande direkt till ett telefonsystemet och personalen
får meddelandet på sin telefon.

Stafettservice

Vägg/tak displayer
Detta är en enkel och bra lösning med en eller två displayer på en avdelningen. Läsavståndet är upp till 40
meter. En stor fördel är att det är ingen som tappar dem
i golvet eller glömt var man lagt dem. När inga larm är
aktiva kommer takdisplayern visa en digital klocka.

Små bordsdisplayer
Ett alternativ till de stora väggdisplayerna, är små lättmonterade displayer som har ett läsavstånd på 1–2 meter.

Förvarnar innan något händer

Vi har en egen serviceverkstad. Komponenter som är trasiga ersätts via vårt utbytessystem stafettservice Det är en
servicefunktion som ser till att du som användare alltid
har tillgång till ett snabbt fungerande trygghetslarm. Som
användare får du tillgång till hela enheter som garanterar
dig ett fungerande larmsystem

Garantier
Alla komponenter förutom batterier har 24 månaders
garanti. Hyr ni utrustningen förlängs garantin till 36
månder.

Partner
Runt om i Sverige har vi sammarbete med lokala installatörer. Kontakta vår säljavdelning så berättar vi var vår
närmaste partner finns.

Piccolo patientlarm kan integreras med många olika
givare som används inom vården.

Personsökare
Personsökare med ljudsignal och/eller vibrator signal är
en mycket bra lösning. Det är en stor fördel att man alltid
ser vem som tillkallar på hjälp, vart man än är i fastigheten. Prisbilden är låg. Man får ett tyst patientlarmsystem
och rätt person får rätt information. Personsökaren har en
drifttid på ca 700 timmar på en uppsättning batterier.
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Välkommen till oss på LOTS Security och våra partners.
Vi är ett oberoende leverantörsföretag av larm och kommunikationssystem
och vårt fokus ligger på tekniska lösningar inom vård och omsorg. Vi kombinerar bra service med bra produkter. Arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter om ”ensamarbete” och ”våld och hot i arbetsmiljö” ligger som grund för
vårt arbete.
Vi har byggt upp vår kompetens och stärkt relationer med tillverkare från
olika delar av världen och skapat ett starkt och långvarigt samarbete med
återförsäljare och partners som levererar lösningar över hela Sverige.
Vår affärsidé är att levererar larm och kommunikationslösningar som är
optimerad för kundens behov och framförallt bidra till en ökad trygghet på
arbetsplatser runt om i landet och våra kunder finns inom kommun, landsting, stat och privata företag.
Vår styrka som leverantörer av larm och kommunikationssystem är att vi
har valt att samarbeta med tillverkare främst från Europa som kan leverera
optimala lösningar från det lilla till det stora behovet och är därmed en
kostnadseffektiv lösning som uppfyller kundens krav och budget.
Då våra leverantörer har hela världen som arbetsfält kommer influenser
från andra delar av världen oss till godo och med deras stora tillverkningsvolymer säkerställs fortsatt forskning och utveckling.
Våra leverantörer arbetar idag med öppna gränssnitt då deras kunder kräver
att tekniken ska kunna integreras med andra teknikplattformar inom larm,
kommunikation och ledningssystem. Ett krav som även efterfrågas av våra
kunder.

Leverantör
LOTS Security AB		
Jägerhornsväg 8		
141 75 Kungens Kurva		

Växel 08 - 711 22 111
www.lotsab.se
info@lotsab.se

