
Pasientvarsling 



Vår trådløse pasientvarslingsløsning tilbyr det ultimate innen fleksibilitet, 

pålitelighet og kosteffektivitet. Pasientterminalene kan være vegg montert, 

håndholdt eller som trekksnor. Systemet bygges opp med et feilsikkert og 

pålitelig mesh nettverk  basert på EkoTek patenterte løsning.   

Lav kost installasjon med trådløse repeatere for hurtig og enkel montering . 

Vi tilbyr også personalalarm enheter med alarm og assistanse funksjon for å 

utvide sikkerheten og kommunikasjonsmulighetene for pleierne 

Et overblikk 
• Alarm, alltid og hvor som helst:  Vegg montert, håndholdt 

og trekksnor enheter (for bad) betyr at dine pasienter kan gi 

alarm hvor de måtte befinne seg – og at systemet vil gi 

informasjon om lokalisering til relevant pleier. 

 

• Pleier sikkerhet og assistanse: Med en meldingsenhet 

kan pleiere kommunisere med hverandre for  assistanse 

eller  i nødsituasjoner. 

 

• Enkel, raskt og økonomisk å installere: Trådløse 

repeatere betyr hurtig installasjon, minimal kost uten behov 

for kabling og stenging av avdelingen. 

 

• Tillegg ekstra sikkerhetsfunksjoner: Trådløse dørlamper 

kan signalere ved pasientalarm og i tillegg på dagtid kan de 

gi en tone. 

 

• Sikkerhet du kan stole på: Systemet er radiobasert og 

sørger for overlegen overføring og nøyaktighet gjennom vårt 

feilsikre mesh nettverk. 

 

• Utviklet for pasient omgivelser: Våre enheter er robuste, 

vanntette (IP67) og har anti-microbial technology som 

sørger for at overflatene holdes rene og hygieniske og 

dermed reduserer overføring av urenheter. 

 

• Komplett synlighet: EkoCare systemets programvare kan 

monitorere all pleier-pasient kontakt, både håndterte og 

utsatte alarmer – og ledelsen kan lage rapporter for å 

administrer en travel avdeling eller et pleiehjem. 

 



En mobil pasient eller en pleier; nøyaktig alarm posisjon 

Ditt pleiehjem, sykehjem eller sykehus trenger et sykesignalanlegg. Du vil 

at systemet skal være tilgjengelig for pasientene enten de er 

sengeliggende eller er mobile; og i begge tilfeller, ønsker du at systemet gir 

den eksakte lokasjon  og varsler de rikte menneskene umiddelbart og du 

ønsker at systemet er kostnadseffektivt. 

 

Det er sannsynlig at noen av pleierne rutinemessig arbeider i isolerte 

omgivelser eller sent om kvelden. Dessverre skjer det uhell and når det 

skjer, ønsker du at dine ansatte kan være i stand til å gi den riktige alarmen 

umiddelbart  eller automatisk aktivert for dem i tilfelle bevisstløshet. 

Tradisjonelle alarmer tilbyr enten statiske knapper som ikke tillater mobilitet 

eller mobile alarmer som ikke angir pasientens lokasjon. Systemene krever 

også ofte mye kabling noe som øker kostnadene samt behov for å stenge  

rom eller avdelinger under installasjonen. 

EkoCare fra Multitone tilbyr veggbaserte og mobile alarmer, begge vil 

identifisere ansatte og pasientens lokasjon. Basert på trådløs, feilsikker 

teknologi, tilbyr EkoCare både effektivitet – ingen kabling – sikkerhet – I 

tilfelle en hendelse. 

Velkommen til 

EkoCare, 

Velkommen til 

trygghet 



Velkommen til EkoCare, Velkommen til trygghet 

Dine pasienter har behov for å tilkalle hjelp når som helst og fra hvor som helst 

I bygningen. EkoCare tilbyr alarmer for ulike omgivelser, fra vegg monterte og 

mobile enheter til trekksnorer. 

Du kan utplassere vegg monterte 

sengeenheter, håndholdte personlige 

enheter og trekksnorer for bad etter dine 

behov. Dette garanterer at enheten er 

innenfor rekkevidde for hver pasient når 

som helst dag og natt. 

 

Når en alarm aktiveres  vil en melding 

sendes over det smarte radio baserte 

nettverket av sendere og repeatere til 

Multitone sentralen (HUB) som i sin tur 

sender ut meldingen til en forhåndsdefinert 

pleier eller gruppe.  Alle responser vil 

umiddelbart bli sendt tilbake til pasienten 

som trygghet. 

I tilfeller  der det ikke kommer en respons 

innen en forhåndsbestemt tid, kan alarmen 

eskaleres  

Kanskje til evdelings pleier eller annen 

overordnet med personsøker, eller  en 

mobil radio eller den overordnedes mobil 

telefon. 

EkoCare systemet kan også monitoreres 

med en programvare som sporer og 

rapporterer om alarm aktiviteter. 

Dataene kan bli brukt til å definere 

pasientbehov for å berolige pårørende og til å 

tilpasse omsorgen, planer og pleiebehov. 

Dersom pleiere er trenet til å bruke 

tilstedeknappen ved besøk hos pasienten, vil 

systemet kunne rapportere all pleier tid hos 

pasienten. 

Våre mobile enheter benytter lad bare batterier 

og de er IP 67 kompatible for motstand mot 

vann, væske og støv. 
 

Radio – Den mest sikre 

alarmteknologien 
 

Multitone’s dedikerte radio plattform er utviklet 

for  å tilby sikkerhet og nøyaktighet – utover det 

som leveres av infrarød (IR) eller WiFi 

lokasjonsløsninger- da IR  har problemer med å 

sende gjennom objekter som personen de er 

utviklet for å beskytte og WIFi tilbyr dårlig 

nøyaktighet. 

Multitone radio nettverk tilbyr sikkerhet gjennom 

“mesch” teknologien, hvilket betyr at dersom en 

sender eller repeater skulle feile, vil meldingen 

bli sendt via en alternativ rute. 
 

Det hele 

summeres opp til 

sikkerhet for dine 

pasienter - og for 

deg. 



Rompanel 
Vegg montert innen rekkevidde til 

pasientsengen. Alarmknappen sender 

meldingen trådløst til sentralen (HUB), 

en pleiers personsøker og romlampe. 

 

• Batteriene har en levetid på 16-24 

måneder. Alternativt kan 24V DC 

adapter benyttes 

• Konfigurerbar lydgiver 

• Knapper: Rød alarm, blå assistanse, 

grønn tilstede og oransje pasient 

anropsknapp 

• Avstilling av alarm: Grønn 

tilstedeknapp. Ett trykk for tilstede. 

Neste trykk for avstilling av alarm. 

• Panelet er også en repeater og blir 

følgelig en del av den trådløse 

infrastrukturen. 

Netverk Repeater 
Mesh nettevrks repeateren sørger for dekning og 

lokalisering for den som trenger hjelp.  Enkel 

installasjon med en batterilevetid på inntil 2 år. 

Alternativt finnes det repeater for strømtilkobling. 

Assistanse og alarmknapp 
Den ladbare knappen sørger for at et assistanse 

eller alarmanrop blir sendt ut enten ved bruk av 

knapper eller den automatiske død-manns 

funksjonen . Nøyaktig posisjonering oppnås 

gjennom repeater nettverket. 

Pasientknapp 
Den håndholdte knappen kobles til 

rompanelet og sørger for at pasienten 

raskt kan tilkalle pleier for  assistanse. 

• Kabellengde – 2 meter 

Assistanse og alarm personsøker 
Den ladbare personsøkeren er en  

multifunksjonsenhet som både viser alarmer og kan 

generere assistanse eller alarmmeldinger. 

Displayet viser alarmer fra andre personsøkere og 

knapper og den gir brukeren mulighet til å bekrefte 

og signalere tilbake at assistanse er på vei . 

Brukeren kan også motta meldinger som sendes fra 

Hub administrator. 

Produkter 



EkoMS 
EkoCare Management og informasjonsprogram 

er designet for å monitorere pasientalarmer med 

lokasjon og ansattes respons . Alt på et kraftig 

dashbord display. 

Her blir systemaktivitet logget med anrops 

prioriteter, fra antall anrop til anropsposisjon, alt 

for å kunne administrere en travel avdeling eller  

pleiehjem. 

Baderom 
Vegg eller tak montert trekkontakt for bad 

sender alarm og gir tone når den blir 

aktivert. 

• Alarmen sende via knapp på panelet 

eller  trekksnor. 

• Avstilling er identisk med rompanelet 

• Enheten er også en repeater og blir 

følgelig en del av radionettverket. 

Romlampe 
Når det sendes ut pasientanrop fra rompanelet 

eller  den håndholdte enheten vil romlampen lyse 

sammen med en tone for å varsle de ansatte. 

• Lydenheten er konfigurerbar  inkludert  stille 

funksjon for natt. 

• Panelet er også en repeater repeater og blir 

følgelig en del av radionettverket. 

• Den har de samme batteri opsjoner som 

rompanelet 


