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Zaka enia zwi zane 

z opiek  zdrowotn  

(HCAI) to zaka enia, 

do których dochodzi 

w wyniku zabiegów 

leczniczych. 

Infekcje maj  pochodzenie 

grzybicze i bakteryjne, a 

ich intensywno  jest 

wzmagana przez 

ograniczon  odporno  

pacjentów. 

Cz sto powierzchnie 

przedmiotów w salach 

szpitalnych s  

zanieczyszczone 

bakteriami, takimi jak m.in. 

oporne na metycylin  

szczepy gronkowca 

z ocistego (MRSA). 
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Zastosuj najnowocze niejsze metody kontroli zaka e

Nagromadzenie bakterii 

na cz sto dotykanych 

powierzchniach stanowi 

powa ne wyzwanie dla 

personelu szpitala. 

W rezultacie, 

przestrzeganie zasad 

higieny nabiera 

kluczowego znaczenia 

w walce z 

przenoszeniem 

szkodliwych 

drobnoustrojów.
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Uwzgl dniaj c fakt, e nasze urz dzenia s  wykonane z antybakteryjnego tworzywa 

sztucznego (zawieraj cego jony srebra), gwarantuj one lepsz  ochron  ni inne 

rozwi zania w postaci pow ok, które podczas normalnej eksploatacji ulegaj  starciu.

Lepsza ochrona przed

rozwojem bakterii



Nasza unikalna platforma monitorowania -

Zetsafe stanowi najlepsze zabezpieczenie 

dla systemów do komunikacji w placówkach 

opieki zdrowotnej. 

Zalet  naszej platformy jest fakt, 

e poszczególne warstwy monitorowania 

wspó pracuj  ze sob , tworz c bezpieczn  

podstaw  funkcjonowania systemu.

W normalnych warunkach u ytkowania 

przywo ania ogólne i alarmowe 

s przekazywane do piel gniarki obecnej 

w danej strefie. Istotne jest jednak, 

aby upewni  si , e system b dzie 

w dalszym ci gu funkcjonowa  w przypadku 

wyst pienia awarii. 

Systemy dzia aj ce w oparciu o protokó  IP 

podczas awarii prze cznika sieciowego 

zazwyczaj uniemo liwiaj  przesy anie 

informacji z pomieszcze  do centralnej 

stacji piel gniarskiej.

Zetsafe – bezpiecze stwo

i niezawodno

Nasz system dzia a w oparciu o obwody 

podzielone na poszczególne segmenty. 

Mog  one by  tworzone nawet przez 

pojedyncze pomieszczenia. Pozwala to 

na natychmiastowe wykrycie wszelkich 

nieprawid owo ci i ograniczenie ich 

oddzia ywania do skali lokalnej 

zapobiegaj c awarii ca ego systemu.

Po w czeniu trybu awaryjnego, system 

Zetsafe automatycznie zapewnia 

drugorz dn  cie k  komunikacji, 

utrzymuj c podstawow  funkcjonalno .
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Zastosuj sie  ZETSAFE zapewniaj c bezpiecze stwo i niezawodno  

systemu

Nasze serwery przeznaczone 

do komunikacji w placówkach opieki 

zdrowotnej zaprojektowano z my l  

o rodowiskach, w których liczy si  

stabilno  i ci g o  pracy. Obs uguj  

one szeroki zakres interfejsów, 

pozwalaj c czy  rozmaite obszary 

technologiczne.
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Niezwykle wa ne jest to, aby zwróci  uwag  na 

kluczowe obszary stanowi ce podstaw  budowanego 

systemu. Opracowali my szereg zabezpiecze , które 

s wbudowane w nasze urz dzenia, i które wykraczaj  

poza wymogi powszechnych krajowych kodeksów 

post powania. 



Pierwsze wyst pienie w Stanach Zjednoczonych

miertelnego wirusa MERS zosta o odnotowane w 

publicznym szpitalu w Munster, (stan Indiana). 

Kierownictwo szpitala nie musia o wtedy zgadywa , 

kto wszed  w kontakt z zara onym pacjentem. 

Technologia lokalizacji w czasie rzeczywistym w 

po czeniu z systemem przywo awczym pozwoli a 

szybko wygenerowa  raport pomocny przy 

identyfikacji potencjalnie nara onych osób.

Dr Alam Kumar, dyrektor ds. informacji medycznej 

w tym szpitalu, udzieli  stacji ABC 7 Chicago 

nast puj cego komentarza: „Mo emy wskaza  

z dok adno ci  do sekundy, jak d ugo okre lone 

osoby mia y kontakt z pacjentem i ile czasu 

przebywa y w pomieszczeniu, a tak e podzieli  si  

tymi danymi z Centrum Prewencji i Kontroli Chorób 

(CDC)”. 

Ograniczenie zagro enia wybuchu 

infekcji

Czym jest technologia lokalizacji 

w czasie rzeczywistym (RTLS)?
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Zastosuj zaawansowane oprogramowanie do analizy i lokalizacji 

w czasie rzeczywistym

Nie warto marnowa  czasu na szukanie 

ludzi i sprz tu. Oszcz dzaj czas i zwi ksz 

poziom bezpiecze stwa poprzez 

zastosowanie technologii lokalizacji w 

czasie rzeczywistym.

Lokalizacja ludzi 

i sprz tu

Monitorowanie korzystania ze 

rodków do higieny r k

Poprzez monitorowanie urz dze  dozuj cych, 

mo emy automatycznie kontrolowa  u ycie rodków 

do higieny r k. Ponadto mo liwe jest przegl danie

raportów aktywno ci, które obejmuj  konkretnych 

u ytkowników w okre lonych lokalizacjach i 

wybranym przedziale czasu.
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Kontrola korzystania ze rodków do higieny r k, ograniczenie wybuchu infekcji 

wirusowych oraz lokalizowanie ludzi i sprz tu. 

Zastosowanie odbiorników i przeno nych 

identyfikatorów pracuj cych na cz stotliwo ci 

radiowej /w podczerwieni, umo liwia precyzyjne 

wskazanie lokalizacji, osoby czy sprz tu. 

Ponadto mo emy sprawdzi  ile czasu zajmuje 

wykonywanie danej czynno ci. Informacje te 

mog  by  przedstawiane w czasie rzeczywistym 

lub wy wietlane pó niej w formie raportów.



Magistrala LON

Bramka TCP/IP

1,5 m

Strefa pacjenta

EN60601-1-1

Adapter do sprz tu medycznego

IEC EN 60601-1-1 i VDE0834

Sprz t medyczny ze stykiem NO/NC

Izolacja zgodna z norm  IEC EN 60601-1-1

Tam gdzie konieczne jest po czenie sprz tu medycznego z funkcj  alarmu, nasz 

(zgodny z norm  EN 60601-1-1) interfejs chroni pacjenta, stanowi c barier  izoluj c  

od urz dzenia
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Zastosuj unikalny adapter do urz dze  medycznych

Najwa niejsze aspekty bezpiecze stwa:
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• Izolacja elektryczna - wi kszy poziom bezpiecze stwa pacjentów

• Informacja o alarmie z urz dzenia medycznego mo e by  przekazana za po rednictwem systemu Medicall 800

• Przeno ny adapter zapewniaj cy wi ksz  swobod  i oszcz dno  kosztów

• Dodatkow  zalet  systemu przywo awczego mo e by  mo liwo  przekazywania alarmów ze sprz tu medycznego zgodnie z 

norm  IEC EN 60601-1-1-8, - pod warunkiem, e zostanie wykonana specyficzna dla danego zastosowania certyfikacja 

systemu i  analiza/ocena ryzyka. Uzyskamy wówczas redukcj  kosztów fizycznego monitorowania stanu pacjenta przez 

personel medyczny.

• Zgodnie z norm  VDE 0834, adapter z manipulatorem VL mo na stosowa  w strefie chronionej B



Funkcje systemu zg aszania 

zagro e  dla personelu 

(technologia podczerwieni -

IR):

Sygnalizatory – lekkie, 

wytrzyma e i dyskretne 

Pozwalaj  precyzyjnie 

okre li  miejsce wyst pienia 

alarmu 

D wi kowe i wizualne 

wskazanie niskiego 

poziomu baterii

Dwa poziomy zagro enia: 

potrzeba wsparcia oraz 

napad

System Management 

Efficiency z funkcj  

zg aszania zagro enia 

dla personelu:

Technologia lokalizowania 

w czasie rzeczywistym 

(IR/RF) 

Podwójne nadawanie sygna u 

w celu zwi kszenia 

bezpiecze stwa 

Identyfikator u ytkownika 

Mo liwo  ledzenia sprz tu

Dwa typy systemów

Stworzone z my l  o zapewnieniu 

doskona ego zasi gu 

i przeznaczone do wykorzystania 

w rozmaitych rodowiskach. 

W wersji Management Efficiency, 

w celu zwi kszenia 

bezpiecze stwa, wykorzystywane 

s zarówno odbiorniki RF, jak i IR. 

Odbiorniki sufitowe

Chro  swoich pracowników, pacjentów i odwiedzaj cych wykorzystuj c sprawdzone, 

atwe w u yciu, lekkie i trwa e urz dzenia.

System do zg aszania zagro e  

dla personelu 

Tryb „Potrzebuj  wsparcia”

Alternatywna aktywacja za pomoc  

podwójnych przycisków

Przycisk weryfikuj cy stan baterii

Gniazdo adowania

W razie potrzeby w sk ad 

systemu mog  wej  tak e 

zestawy alarmowe do toalet 

dla osób niepe nosprawnych. 

Zestawy alarmowe do toalet 

dla osób niepe nosprawnych

W placówkach ochrony zdrowia 

mo na zastosowa  stacjonarne 

przyciski alarmowe. W przypadku, 

gdy potrzebna jest interwencja 

policji, mo na u y  przycisku 

podwójnego. Dost pne s tak e 

listwy napadowe i jednostki 

odporne na celowe uszkodzenie. 

Stacjonarne przyciski napadowe

Tryb napadu: szarpni cie powoduje 

alarm

System Management Efficiency 

z funkcj  zg aszania zagro e  

dla personelu

Identyfikator jest jednocze nie 

nadajnikiem systemu 

lokalizacyjnego i urz dzeniem do 

zg aszania zagro e  dla personelu

Bardzo d uga ywotno  baterii 

identyfikatora. Gdy nie jest 

u ywana, odst py mi dzy 

przesy aniem kolejnych sygna ów 

ulegaj  wyd u eniu

Istnieje mo liwo  zawieszenia 

etykiet identyfikacyjnych

Wystarczy nacisn  przycisk, 

aby uzyska  wsparcie
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Zastosuj elementy systemu zg aszania zagro e  dla personelu5



Aby zapewni  jeszcze wy szy poziom 

bezpiecze stwa, oferujemy tak e panele 

przywo awcze z wbudowanym gniazdem DIN. Mo e 

ono s u y  do odbierania sygna u przesy anego przez 

urz dzenia zewn trzne, np. alarmy sprz tu 

medycznego monitoruj cego funkcje yciowe 

pacjenta.

Alarmy z jednostek monitoruj cych

Aby jeszcze bardziej zwi kszy  poziom 

bezpiecze stwa, gniazdo i wtyk wyposa ono 

w funkcj  szybkiego wypinania w przypadku 

zbytniego napr enia przewodu. Nadany 

zostanie wówczas sygna  wypi cia

Dysponujemy rozwi zaniami przydatnymi w typowych 

sytuacjach alarmowych oraz w razie zatrzymania 

akcji serca. Obejmuje to tak e panele alarmowe typu 

pull on-push off. 

Wiele rodzajów paneli przywo awczych w nag ych 

przypadkach (kod niebieski, przycisk grzybkowy….)

Aby zapewni  jeszcze wi ksze 

bezpiecze stwo, wszystkie obwody 

przywo awcze s monitorowane pod k tem 

awarii
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Zastosuj wiele mechanizmów zabezpieczaj cych 

Manipulatory atwe do wypi cia 

Kompletny monitoring

Bezpieczne poci gowe przyciski 

przywo ania 

Oko o trzy czwarte samobójstw na oddzia ach psychiatrycznych 

odbywa si  przez powieszenie/uduszenie.

Wi ksza znajomo  metod u ywanych przez pacjentów o 

sk onno ciach samobójczych mo e u atwi  wdro enie strategii 

zapobiegawczych na oddzia ach psychiatrycznych.

Elementami wyposa enia pomieszcze , które s  najcz ciej 

u ywane podczas samobójstw to: drzwi, uchwyty, okna, 

po ciel, pasy itp.

Uchwyty
Mamy w ofercie co najmniej dwa rodzaje czerwonych „uchwytów 

poci gowych. Wyró niaj  si  one trójk tn  konstrukcj  o 

szeroko ci 50 mm, dzi ki czemu s  atwe w u yciu.  

Si a rozerwania
Wymagania s  uzale nione od miejsca 

przeznaczenia, ale w uogólnieniu si a zerwania 

przewodu mniejsza ni  7 kg jest wystarczaj co 

niska i bezpieczna dla wi kszo ci zastosowa .

Kontrolka LED i sygnalizator akustyczny 

zapewniaj  d wi kow  i wzrokow  sygnalizacj  

przywo ania alarmowego aktywowanego w 

toalecie oraz innych pomieszczeniach.

W przyciskach poci gowych naszej konstrukcji 

linka, do momentu zerwania rozci ga si  nawet 

sze ciokrotnie.
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Niewielkie zmiany robi  du  ró nic ...



zwi kszaj cych poziom 

bezpiecze stwa w placówkach 

s u by zdrowia

Chcesz zobaczy  wersj  

demonstracyjn  systemu?

Masz jakie  pytania i chcesz o 

nich porozmawia ? 

Skontaktuj si  z nami:

LANSTER Sp. z o.o.

Autoryzowany Przedstawiciel firmy ZETTLER 

ul. Rac awicka 58

30-017 Kraków/Polska

Tel.: +48 12 638-16-66

Fax.: +48 12 638-51-15

E-mail: info@lanster.com

Strona: www.lanster.com
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