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systemów wykrywania po!aru

Przegląd możliwości

- Wzrost wydajności pracy personelu 

- Zwiększenie liczby obsługiwanych 

pacjentów

- Tworzenie raportów na temat rotacji 

łóżek

- Zautomatyzowany proces przydzielania 

łóżek

- Automatyczne informowanie personelu 

sprzątającego o zwolnieniu łóżka

- Wykrywanie i eleminowanie tzw. 

wąskich gardeł

- Rozbudowane narzędzie do analizy 

danych historycznych

- Możliwość integracji z istniejącymi 

systemami IT

- Wyświetlanie przydatnych monitów

- Zarządzanie sprzętem medycznym

- Dodawanie notatek informacyjnych do 

wybranych sal chorych

- Automatyczna funkcja archiwizowania 

informacji

- Zintegrowana funkcja zgłaszania 

zagrożeń dla personelu

Zwrot z inwestycji
Obecnie, coraz częściej kluczem do uzy-

skania zezwolenia na większość inwestycji 

kapitałowych jest wykazanie tzw. zwrotu z 

inwestycji (ROI). Nasze rozwiązania w łatwy 

sposób pomagają wytłumaczyć koszty zwią-

zane z nakładami inwestycyjnymi. 

Automatyzacja 
procesów oraz podgląd 
bieżącej sytuacji na 
oddziale

Bardzo dużo cennego czasu personel 

traci na sprawdzanie dostępności łóżek 

szpitalnych, na ręczne wpisywanie 

danych do systemu zarządzania łóżkami 

szpitalnymi oraz na kontaktowanie się z 

pacjentami.

Nasz system zarządzania łóżkami 

szpitalnymi Zetsafe automatycznie 

pozyskuje informacje o stanie łóżek na 

podstawie lokalizacji pacjentów i innych 

danych:

- System identyfikuje, kiedy pacjent 

opuścił salę w celu wykonania badań 

lub prześwietlenia i automatycznie 

podtrzymuje rezerwację jego łóżka

- Po zwolnieniu łóżka system 

automatycznie informuje personel 

sprzątający 

- Po zakończeniu czyszczenia stan sali 

automatycznie zmienia się na dostępny

- Łatwa integracja z dowolnym 

systemem EDM, w celu aktualizowania 

informacji o przypisaniu/przeniesieniu 

pacjenta

Jak to działa?

Plakietki i znaczniki umieszczane przy oso-

bach/sprzęcie zawierają unikalny identyfi-

kator i stale wysyłają informacje na temat 

swojej lokalizacji do montowanych na suficie 

odbiorników radiowych/podczerwieni.

Wyznaczyliśmy nowe standardy kliniczne 

poprzez połączenie bezpiecznego, niewi-

dzialnego promieniowania podczerwonego 

(IR) z możliwościami komunikacji, którą 

zapewnia system identyfikacji radiowej 

(RFID). Dzięki temu uzyskaliśmy najbardziej 

precyzyjną technologię lokalizacji dostępną 

w opiece zdrowotnej.

Umożliwia ona lokalizowanie i 

monitorowanie w czasie rzeczywistym 

personelu, pacjentów, odwiedzających 

i sprzętu. Zapewnia tym samym wzrost 

sprawności funkcjonowania placówki.

Optymalizacja wykorzystania łóżek
Skrócenie czasu rotacji łóżek i wzrost efektywności pracy personelu

• Skrócenie czasu rotacji łóżek

• Zwiększenie wydajności procesów 

• Lepsza opieka nad pacjentami

• Szybki zwrot z inwestycji 

Najważniejsze 
zalety:

Systemy komunikacyjne w opiece zdrowotnej
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Przypisywanie 

identyfikatorów

Po przybyciu na oddział ratunkowy 

pacjenci otrzymują jedną z plakietek. 
Stosując czytnik kodów kreskowych 
można powiązać identyfikator z istniejącą 

elektroniczną dokumentacją medyczną. 

Stan sal i dostępność 
łóżek

Informacje dotyczące stanu sal i 

dostępności łóżek są aktualizowane 

automatycznie z wykorzystaniem 

kolorowych oznaczeń. Sale czyste, 
brudne lub w trakcie czyszczenia 
oznaczane są różnymi barwami. Kolorem 

oznaczone są również izolatki. Informacje 
te są ustalane na podstawie lokalizacji 
pacjentów i działań personelu. 

W razie potrzeby możliwe jest wskazanie 

wymaganego stopnia dekontaminacji 
poszczególnych sal.  

Funkcje analityczne 
Reports Plus™

Łatwe w odbiorze oraz czytelne 

informacje w formie graficznej, ułatwiają 
pracownikom szybką ocenę kluczowych 

współczynników i stanu realizacji 

wyznaczonych celów. 

Oprogramowanie Reports Plus™ ułatwia 
zrozumienie wskaźników takich jak:

- wykorzystanie i dostępność sprzętu

- obciążenie personelu

- produktywność
- stan pacjentów
- potrzeby kadrowe 

Użytkownicy w zależności od potrzeb są 

w stanie sprawdzić m. in. takie wskaźniki 
jak: czas rotacji sal, długość pobytu 
pacjentów, ich czas oczekiwania na 

oddziale ratunkowym i inne. 

Informacje o pacjentach

Wydajne przypisywanie pacjentów 

do sal jest możliwe, gdy personel 

dysponuje informacjami na ich temat. 
Są to między innymi komunikaty 

mówiące o tym, dla jakich pacjentów 

są przygotowane poszczególne sale, 
np. dla pacjentów wymagających użycia 

urządzeń telemetrycznych, czy pacjentów 

wymagających podstawowej szpitalnej 
opieki medycznej. Wiadomości tego rodzaju 

mogą być automatycznie pozyskiwane 

z istniejących systemów IT lub w razie 

potrzeby wpisane ręcznie. 

W szpitalach gdzie stosowany jest system 
zarządzania łóżkami w czasie rzeczywistym, 
czas umieszczenia pacjenta w sali ulega 

skróceniu, co przyczynia się do zwiększenia 
satysfakcji pacjenta. 

Standardowe potrzeby:

- Możliwość ręcznej zmiany stanu sali
- Informacje na temat wykorzystania łóżek 

szpitalnych

- Ustalanie priorytetów dla poszczególnych 

łóżek na potrzeby personelu 
sprzątającego

- Powiadomienia dla konkretnego 

posiadacza pagera
- Automatyczne zarządzanie eskalowaniem 

powiadomień

Różne widoki 
dostosowane do potrzeb

System Enterprise View™ przedstawia 

informacje w postaci widoku planu 
pomieszczeń oraz widoku listy – List 

Views™ – Oba widoki można swobodnie 

dostosować do potrzeb i wymagań danej 
placówki, a ich funkcjonalność usprawnia 

podgląd aktualnej sytuacji na oddziale.

Usprawnij procesy i realizuj cele

Plakietki IR/RFID – bezpieczeństwo 
i niezawodność

Odbiorniki IR/RF – skuteczność i 
dyskrecja

Odbiorniki dostępne są w dwóch 

wersjach – jednostka o małym zasięgu 
działająca w podczerwieni (IR), służąca 
do precyzyjnego ustalania położenia 

oraz jednostka o dużym zasięgu (RF) 
do bardziej ogólnej lokalizacji. 

Te lekkie, przenośne jednostki 

przekazują w czasie rzeczywistym 
informacje o lokalizacji do odbiorników 
na suficie. Można do nich przypiąć 

identyfikator użytkownika. Posiadają 
również wbudowany przycisk 

do zgłaszania zagrożeń. 

Omówienie funkcji – sprzęt
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Ekrany typu „Glance 
& Go” – zaplanuj swój 
następny ruch

Po zautomatyzowaniu procesów, kolej 
na optymalizację czasu. Za pomocą 

ekranów „Glance & Go” personel jest 

automatycznie informowany o stanie 

pacjenta i kolejnych krokach w procesie 
hospitalizacji. Pozwala to zaoszczędzić 
cenny czas i jednocześnie podnosi 

poziom bezpieczeństwa. Przestarzałe 
ręcznie uzupełniane tablice mogą 
iść w zapomnienie – personel może 

skoncentrować się na opiece nad 
pacjentami.

Na sąsiednich ilustracjach przedstawiono 
trzy przykłady ekranów z naszego 
łatwego w użyciu i intuicyjnego 
oprogramowania: 

Wypis pacjentów  
i przypomnienia

Automatyczne procedury oraz 
powiadomienia dotyczące wypisów 
pacjentów, które są kierowane do 
personelu, pomagają skrócić czas 
oczekiwania pacjenta, już po decyzji o 
wypisie. 

Zmiana stanu sal 
i alerty dotyczące 
czyszczenia 
pomieszczeń

Alerty dotyczące stanu sal, takie 
jak komunikaty o konieczności ich 
czyszczenia, są wysyłane do personelu 
sprzątającego. Wpływa to na skrócenie 

czasu rotacji sal, co z kolei przekłada się 

na zwiększenie liczby przyjmowanych 

pacjentów i potencjalne zwiększenie 
przychodów.

Kontrola narażenia 
– zapobieganie 
wybuchowi epidemii 
wirusowej

W przypadku wybuchu epidemii 

śmiercionośnego wirusa, takiego 

jak MERS, nasze zaawansowane 
oprogramowanie do analizy narażenia 

pozwala na szybkie sprawdzenie, kto w 

placówce miał styczność z zarażonym 
pacjentem.

Konserwacja 
prewencyjna – przydatne 
wskaźniki

Sprawność zarządzania łóżkami szpitalnymi 
w znacznym stopniu zależy od skuteczności 
procedur konserwacyjnych. 

W naszym systemie, po upływie 

określonego czasu użytkowania dla 

danego łóżka, automatycznie zostanie 
wygenerowane powiadomienie dla 

właściwych osób z działu technicznego. 

Bardzo istotne jest aby cele 

konserwacji prewencyjnej były w 
100% skoncentrowane na sprzęcie 

podtrzymującym życie pacjentów. 

Systemy ZETTLER często osiągają 

dokładność na poziomie 99,9%, podczas 
gdy inni sprzedawcy systemów RTLS 

mogą pochwalić się tym wskaźnikiem na 

poziomie zaledwie 90%. 

Nie warto dać się zwieść obietnicom 
szybkiej instalacji kosztem dokładności.

Omówienie funkcji – sprzęt

Korzystając z małych i lekkich 

nadajników mocowanych do sprzętu, 
zapewnić można stale aktualizowane 
informacje na temat lokalizacji sprzętu. 

Informacje te można wyświetlić 
na komputerze z zainstalowanym 

oprogramowaniem naszej firmy.

Lokalizowanie sprzętu – zarządzanie 
środkami materialnymi

Serwer dedykowany placówkom 
medycznym

Nasze serwery do komunikacji 

w placówkach medycznych 
zaprojektowano z myślą 
o środowiskach, w których liczy się 

stabilność i ciągłość pracy. Obsługują 
one szeroki zakres interfejsów, 

pozwalając łączyć rozmaite obszary 

technologiczne.

Rozbudowane narzędzia informacyjne 
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Precyzyjna sieć odbiorników

Technologia RFID o niskiej mocy
Zalety technologii IR 

Identyfikatory i znaczniki IR-RFIDfikatory i y 
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Omówienie rozwiązań technologicznych

Klucz
Identyfikatory i znaczniki  
IR-RFID 
Identyfikatory noszone przez osoby i 
znaczniki mocowane na sprzęcie emitują 
bezpieczne sygnały w podczerwieni (IR) 
oraz na częstotliwości radiowej. 

Zalety rozwiązań opartych o 
podczerwień (IR) 
Promieniowanie podczerwone to niewi-
dzialne światło, które nie przenika przez 
ściany. Dzięki odpowiednim czujnikom 
zapewnia precyzję wymaganą do lokalizo-
wania ludzi i sprzętu. 

Technologia RFID o niskiej 
mocy 
Sygnał ten przenika przez ściany i wskazu-
je ogólną lokalizację identyfikatora. Po na-
ciśnięciu przycisku, plakietka potwierdza 
swoje działanie i jednocześnie wysyła do 
systemu informacje o alarmie.

Enterprise View™ 
Informacje o lokalizacji dostępne w kilku 
formatach w oparciu o przeglądarkowe 
oprogramowanie Enterprise View. Nasze 
aplikacje do zarządzania pacjentami przed-
stawiają stan pomieszczeń, przypisany 
personel i wiele więcej. 

Oprogramowanie analityczne 
Reports Plus™ 
Obraz w czasie rzeczywistym zapewniany 
przez system ZETTLER tworzony jest z 
wykorzystaniem ogromnej ilości danych. 
Dzięki oprogramowaniu do raportowania 
dane te dostępne są „od ręki” i umożli-
wiają nieustanne usprawnianie procesów.

Enterprise View™ Lista 
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Enterprise View™ Pulpit 
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Czym jest RTLS?
Czym jest system lokalizacji w czasie 
rzeczywistym? System RTLS można 
porównać do systemu GPS dla budynków 
– jest to system wyświetlający lokalizację 

osób i sprzętu na planie pomieszczeń 

budynku lub w formie listy. 

System ZETTLER wykorzystuje informacje 
o lokalizacji przy pomocy zaawansowanego 

oprogramowania, umożliwiając 

automatyzację procesów i ograniczając 
ilości wprowadzanych danych.

Precyzyjna technologia 
lokalizacji
W odróżnieniu od innych technologii RTLS, 
rozwiązania bazujące na podczerwieni 
(IR) i falach radiowych (RFID) umożliwiają 

bardzo precyzyjne określenie położenia. 

Wynika to z faktu, że promieniowanie 
podczerwone nie przenika przez ściany 

zatem z łatwością można ustalić lokalizację 

na poziomie danego pomieszczenia. 

Poprzez odpowiednie rozmieszczenie 
odbiorników podczerwieni można wydzielić 

mniejsze obszary w obrębie sali. Pozwala 

to określić lokalizację sprzętu oraz ludzi z 
dokładnością do danego krzesła czy łóżka.

Platforma Zetsafe – bez-
pieczeństwo i wydajność 
Nasze systemy działają w oparciu o 
uznaną, zapewniającą bezpieczeństwo i 
wydajność platformę Zetsafe. Dzięki temu 

można łatwo dodawać elementy systemu, 

minimalizując koszty i utrudnienia.  

Nasze systemy podzielone są na niezależne 
segmenty, dlatego wszelkie odstępstwa 

od normalnej pracy są natychmiast 

wykrywane, a zasięg ich oddziaływania jest 
ograniczony do danego segmentu.
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Znaki towarowe: Zdjęcia produktów Versus Technology, Inc. wykorzystano za pozwoleniem firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Niniejszy produkt lub jego systemy objęte są co najmniej jednym patentem amerykańskim i europejskim oraz znakami towarowymi 
wyszczególnionymi na stronie www.versustech.com. 
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