
LEDSAGERKALD FOR DEMENTE
Til dem der ikke selv kan bede om hjælp!

Et system der er udviklet til hjælp for:

Demente i institutioner
Personale
Hjemmeboende demente
Deres pårørende
Hjemme sygeplejen
Beskyttede boliger/ældreboliger

Brik for kørestol BR-450Brik for sko BR-410Brik for sko BR-420
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Eksempel med 3 døre tilkoblet trådløs
sender PRC 2000, og modtager PRC 2020V.

PRC2020

Hvad er ledsagerkald?
* Et længe ønsket højteknologisk hjælpe-middel for demente personer der bliver væk for sig selv og andre.
* Et hjælpe-middel for ældre, der ikke kan finde vej og glemmer at spørge om hjælp.
* Personsikring, som ikke er synlig og ikke mærkes.

Hvilke fordele giver Ledsagerkald?
* Et friere bevægelsesmønster, således at man slipper for låste døre.
* Beskyttelse, trykhed og sikkerhed for de ældre.
* Et afslappet forhold mellem beboere og personale.
* Fri bevægelse i huset - lejligheden eller på hjemmet.

Hvordan er det elektroniske?
* Brikkerne er vedligeholdelses-frie ( ingen batterier og lign.).
* Anlægget er immun over for elektrisk støj.
* Anlægget er et højtudviklet produkt med nyeste digitalteknik. Er udviklet for stor drift-sikkerhed og mindst mulig service.
* Anlægget er designet for mindst mulig betjening.
* Anlægget er digital kodet, hvilket hindrer uønskede alarmer.

Hvordan virker Ledsagerkald?
* Ved hjælp af en lille brik i skoene, der svarer på signaler fra en sløjfe, som er placeret på gulvet, eller under måtter ved

udgangene. Signalerne imellem brik og sløjfe er kodede for undgåelse af falske alarmer.

En lille brik i skoen er beboerens hjælpemiddel til at fortælle, at han/hun er på vej ud og derfor
har behov for en ledsager.

Scanneren, som er forbundet med en gulvføler ved døren, videresender meldingen til en lommebeeper.

Lommebeeperen fortæller at der er et kald samt hvilken dør det drejer sig om.

KNOP ELEKTRONIK
S CANNER SC4 10L

NET ADAPT ER
Gulvføler ved døre
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