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iCall jest pierwszym systemem przyzywowym na
œwiecie, który bazuje na otwartym standardzie IP.
Rozproszona architektura zapewnia najwiêkszy
stopieñ elastycznoœci
teoretycznie
bez
ograniczeñ. Wszystkie mo¿liwoœci po³¹czeñ,
które s¹ u¿ywane w sieci, mog¹ zostaæ tak¿e
zastosowane w systemie iCall. Jeœli istnieje taka
potrzeba, mo¿na zdecentralizowaæ elektronikê
systemu, aby zapewniæ jego dzia³anie podczas
gdy element centralny jest wy³¹czony.
Elastyczna topologia systemu czyni go mo¿liwym
do implementacji
zarówno
w nowych
konstrukcjach
jak i w renowacjach
z maksymalnym wykorzystaniem istniej¹cej ju¿
infrastuktury okablowania. Wszystkie typy
elementów przyzywowych
mog¹ zostaæ
po³¹czone w jeden system: przewodowy lub
bezprzewodowy,
monitorowany
lub
standardowy.
Ka¿dy istniej¹cy
system
przyzywowy mo¿e zostaæ rozszerzony o system
iCall. Dodatkowo, ró¿nego rodzaju systemy
alarmowe,
przeciwpo¿arowe
oraz
telekomunikacyjne
mog¹ byæ w pe³ni
zintegrowane z systemem iCall.

KA¯DA KOMBINACJA
IP
Local bus: 4 przewody
Standardowe wejœcie/wyjœcie

Tylko otwarte standardy
iCall wnosi interaktywnoœæ wprost do pokoju: Element
IP-Touch z ekranem dotykowym umo¿liwia bardzo
intuicyjne u¿ytkowanie. Po zalogowaniu, personel
szpitalny mo¿e wprowadziæ wyniki pomiarów takie jak
waga, temperatura lub ciœnienie krwi. Wszystkie
aktywne wezwania do pokoju, w którym znajduje siê IPTouch, s¹ na nim pokazywane. Pacjent mo¿e tak¿e
wprowadziæ do niego dodatkowe informacje, ogl¹daæ
fotografie oraz nawi¹zywaæ po³¹czenia telefoniczne.
Komunikacja g³osowa jest przenoszona za pomoc¹
protoko³u SIP. Dziêki temu, ka¿de urz¹dzenie
obs³uguj¹ce komunikacjê g³osow¹ w systemi iCall
mo¿na zarejestrowaæ jako zwyk³ego klienta SIP na
dowolnym serwerze pod³¹czonym do tej sieci. Obs³uga
szpitalna mo¿e komunikowaæ siê z pacjentem
z dowolnego telefonu przy pomocy zestawu
g³oœnomówi¹cego, aby dowiedzieæ siê o powodzie
wezwania najszybciej jak to tylko mo¿liwe. Dla
pacjentów mobilnych dostêpne s¹ bezprzewodowe
zawieszki lub bransolety wyposa¿one w przycisk
wezwania oraz opcjonalny lokalizator.

INTEGRACJA

Z 4 przewodami
mo¿emy dojœæ wszêdzie

Urz¹dzenia IP montowane w pokojach s¹
pod³¹czone do najbli¿szego Switcha, dziêki
czemu mo¿na zaoszczêdziæ bardzo wiele na
kosztach okablowania. Dodatkowo, dowolna
istniej¹ca, czteroprzewodowa
topologia
okablowania mo¿e zostaæ u¿yta w systemie iCall
jeœli zastosujemy urz¹dzenia typu LocalBus.
Dziêki temu podejœciu istniej¹ce okablowanie
mo¿e pozostaæ praktycznie niezmienione w 97%
renowacji. Gdy zachodzi taka koniecznoœæ,
urz¹dzenia
przyzywowe
mog¹ zostaæ
zaimplementowane bezprzewodowo. Wszystkie
urz¹dzenia s¹ monitorowane oraz mog¹
zostaæ zaprogramowane niezale¿nie od siebie.
Spe³niaj¹ standardy VDE.834-1 oraz VDE.834-2.
Aby zaimplementowaæ
system iCall
w elegancki sposób do Pañstwa projektu lub
istniej¹cej konstrukcji, jest dostêpny szereg
dekoracyjnych ramek monta¿owych, które mog¹
zostaæ zastosowane podczas instalacji modu³ów
przyzywowych.

ELASTYCZNA INFRASTUKTURA

iCall wpasuje siê w ka¿de wnêtrze. Zarówno ramki modu³ów systemu przyzywowego,
jak i plakietki identyfikuj¹ce pacjenta, s¹ dostêpne w ró¿nych rodzajach.

Nieskoñczone mo¿liwoœci
W uzupe³nieniu do urz¹dzeñ przewodowych, iCall
umo¿liwia
tak¿e szeroki zakres aplikacji
bezprzewodowych. Ka¿da kombinacja jest mo¿liwa,
poczynaj¹c
od rozmieszczanych
zestawów
przyzywowych
lub odbiorczych
a¿ do
zintegrowanych odbiorników sieci iCall, które
gwarantuj¹ pe³ne pokrycie danego budynku.
W pojedynczym pokoju urz¹dzenia bezprzewodowe
mog¹ byæ wyposa¿one w modu³y wezwania lub
anulowania wezwania. Przewodowe przyciski
wezwañ równie¿ mog¹ zostaæ zastosowane
w tym samym pokoju. Bezprzewodowe
zawieszki lub bransolety s¹ wodoodporne
i mog¹ byæ wyposa¿one w lokalizator
lub funkcjê anulowania wezwania.
Stacjonarne lokalizatory tak¿e mog¹
okreœliæ lokalizacjê wezwania.
Czujniki nieporz¹danych osób
w danej lokalizacji mog¹ zostaæ
skonfigurowane tak, ¿e zablokuj¹
drzwi gdy pielêgniarka nie bêdzie
towarzyszyæ wykrytej osobie.

BEZPRZEWODOWA KOMUNIKACJA

Wydajnoœæ pracowników

Personel szpitalny, z definicji jest mobilny i posiada
bardzo zró¿nicowany zakres zadañ. Kompletny
system wiadomoœci przesy³a wszystkie wezwania
oraz alarmy do poszczególnych sieci DECT, WiFi lub
smarphonów w zale¿noœci od konfiguracji czy pory
dnia. Personel mo¿e u¿yæ programu Navigator do
konfiguracji przekierowania wezwañ, jeœli konkretny
pacjent wymaga dodatkowej uwagi. Bezpoœredni
kontakt z pacjentem mo¿e zostaæ nawi¹zany przy
pomocy interkomu w urz¹dzeniach SIP lub
telefonach
zamontowanych
w pokojach.
Rozproszony charakter systemu iCall oznacza,
¿e terminale pielêgniarskie oraz wyœwietlacze
korytarzowe mog¹ byæ rozmieszczone w dowolnym
miejscu aby pokazywaæ wszystkie wezwania lub
alarmy.
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Personel szpitalny musi byæ informowany
bezzw³ocznie w ka¿dej sytuacji zagro¿enia.
Brama zg³oszeñ Netrix full-IP zbiera alarmy
z systemu iCall jak i równie¿ z innych, takich jak
systemy przeciwpo¿arowe czy zewnêtrzne
systemy przyzywowe. Netrix mo¿e pobieraæ
informacje o alarmach u¿ywaj¹c TCP/IP, RS232
(Espa 4.4.4 lub Espa-X), lub zwyczajnych wejœæ
logicznych. Mog¹ zostaæ zaprogramowane
ró¿nego rodzaju reakcje na poszczególne
alarmy, które bêd¹ wykonywane w zale¿noœci od
pory dnia oraz od rodzaju odbiornika. Netrix
powiadamia jednego lub wielu u¿ytkowników
s³uchawek
Dect lub WiFi, pagerów
i smartphonów. Brama zg³oszeñ Netrix jest
bezpoœrednio zintegrowana w serwerze AlcatelLucent OXE oraz w IP-Dect firmy NEC, oferuj¹c
kompletny zakres wysy³ania wiadomoœci do
dowolnego urz¹dzenia.
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Mo¿liwa redundantnoœæ
dla notyfikacji wezwañ
Switch Ethernet
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