
”Framtidens 
smarta hjälpmedel 
för kommunikation 
inom vård & omsorg”

Mindre tid framför datorn  
– mer tid till omsorg  

och omtanke

SMART1Nyhet!



”Med 
clips sitter 
telefonen hela 
tiden på plats!”

Bra intern kommunikation 
– nödvändigt för trygg och säker vård!

Funktionalitet som  
ger trygghet och säkerhet

”Vi vill hjälpa er 
som hjälper – all 

kommunikation  
i ett verktyg” 

Teknik är till för att underlätta, SMART1 anpassas efter användarens behov  
 
Teknik är ett självklart inslag i vår vardag och genom smartphones har vi vant oss vid att alltid finnas tillgäng-
liga och nåbara. Allt fler verksamheter använder smarta telefoner och surfplattor som arbetsredskap, dessa 
passar dock inte i alla miljöer och sällan för användning dygnet runt. 

• Färre arbetssteg
• mindre spring & stress

•	mer tid för mänsklig kontakt

 
Kvittera larm, öppna dörrar,  
ha koll på trampmatta, säng-
larm eller andra hjälpmedel i 
vårdtagarens rum.

SMART1 kan användas som 
en fjärrkontroll

Personal inom vård och omsorg behöver på ett enkelt sätt kunna skicka och ta emot larm eller  
meddelanden. Att kunna komma åt anhöriginformation, signeringslista eller avvikelserapport, direkt  
i ett bärbart hjälpmedel bidrar till bättre service och mindre stress.  
 
För att kunna anpassa vården efter varje individ och svara på frågor från anhöriga, underlättar det  
om personalen snabbt kan få en samlad bild av vårdtagaren. Detta löser man genom att använda  
SMART1 som ett uppkopplat och integrerat hjälpmedel i olika verksamhetssystem.

• 
•  

• 
• 

• 

Ojoj!!  
där åkte den i golvet!

Så mycket smartare än en vanlig smartphone! 
SMART1 är ett arbetsredskap 

Anpassad efter behov inom vård och omsorg
 För användning 24/7 

Hållbar och säker
Gummerade detaljer

Bältesclips

• Kalla på hjälp med en enda knapptryckning  

• Få larminformation i toppdisplay utan att behöva plocka upp 
telefonen ur fickan  

• Touchskärmen känner tryck genom plasthandskar, har man 
våta fingrar finns fysiska knappar.

• Vilka appar som används 
kan anpassas efter behov 
och behörighet. 

• Med egen inloggning är 
SMART1 personlig



Toppdisplay
Möjliggör snabb larminformation 
utan att man behöver plocka  
upp telefonen ur fickan

Överfallslarm/Assistans
Med en lättåtkomlig knapp kan 
man enkelt kalla på hjälp när 
man behöver det

LED
Kan användas för att indikera 
vilken prioritet ett larm har 
och visar status vid laddning

Clips
Håller SMART1 på plats, 
vilket gör att man bär den 
enkelt och tryggt

Utbytbart batteri
Laddas separat så att Smart1 
kan användas dygnet runt

Fysiska knappar
För enkelt användande och 
snabbare åtkomst

Kamera
Används för att scanna 
streckkod eller när man 
vill förklara med bilder

Extra sidoknapp
Används för funktioner som 
kvittens, assistans eller  
närvaromarkering

Gummilist
Skyddar och ger bättre 
grepp. Finns i flera färger 

 

Android
 
Bluetooth
Möjliggör smarta lås,  och 
positionering
 
NFC
För åtgärdsregistrering, in-
loggning och lokal närvaro
 
WiFi
För data / video, samtal, larm 
och meddelandehantering
 
DECT
För säkra larm, samtal och  
meddelandehantering

Fulltan
kad  

med s
mart 

teknik
!

with an open mind

Kombinationen av allt detta gör SMART1  
unik på marknaden. För mer information, vänd dig till 
din leverantör av trygghetslarm eller kontakta oss 
 
info@cobs.se   031-33 33 840
 
www.smart1.se       www.cobs.seM
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Smart och öppen teknik 
ger unika möjligheter SMART1


