
Przedstawiamy now! klas! 
systemów wykrywania po!aru

Przegląd funkcji

- Lokalizacja personelu i pacjentów

- Zarządzanie przepływem pacjentów

- Monitoring higieny rąk

- Automatyzacja systemu 

przywoławczego

- Zarządzanie łóżkami szpitalnymi

- Zintegrowany system zgłaszania 

zagrożeń dla personelu 

- Zarządzanie m.in. sprzętem medycznym

- Narzędzia do przeprowadzania 

szczegółowych analiz

- Integracja systemów

- Przydatne monity

- Profilaktyka zakażeń szpitalnych

Wyzwania i zadania 
organizacyjne 

Problemy i cele placówek opieki medycznej 

są naszym priorytetem. 

Do typowych problemów zaliczyć można 

konieczność zlokalizowania personelu czy 

sprzętu. Ponadto, coraz większe znaczenie 

ma skrócenie czasu reakcji, zwiększenie 

zarówno sprawności operacyjnej jak i bez-

pieczeństwa pacjentów/personelu.

Jak to działa? 

Plakietki/etykiety umieszczane przy 

osobach/sprzęcie zawierają unikalny iden-

tyfikator i stale wysyłają informacje na 

temat swojej lokalizacji, do montowanych 

na suficie dedykowanych odbiorników 

radiowych i/lub podczerwieni. 

Wyznaczyliśmy nowe standardy kliniczne 

poprzez połączenie bezpiecznego, 

niewidzialnego promieniowania podczer-

wonego (IR) z możliwościami komunika-

cji, którą zapewnia system identyfikacji 

radiowej (RFID). Dzięki temu uzyskaliśmy 

najbardziej precyzyjną technologię lokali-

zacji dostępną w opiece zdrowotnej. 

Umożliwia ona lokalizowanie i monitoro-

wanie w czasie rzeczywistym personelu, 

pacjentów, odwiedzających i urządzeń 

medycznych. Zapewnia tym samym 

zwiększenie sprawności funkcjonowania 

placówki.

Zwrot z inwestycji 

Obecnie, coraz częściej kluczem do 

uzyskania zezwolenia na większość 

inwestycji kapitałowych jest wykazanie 

tzw. zwrotu z inwestycji (ROI - Return on 

Investment). Wykorzystując naszą tech-

nologię pomagamy właściwie uzasadnić 

koszty inwestycyjne.

Integracja z platformą 
przywoławczą ZETTLER 

Nasze systemy działają w oparciu o uznaną, 

zapewniającą bezpieczeństwo i wydajność 

platformę Zetsafe. Dzięki temu można łatwo 

dodawać elementy systemu, minimalizując 

koszty i utrudnienia.

Obszary zastosowań
- Szpitale publiczne

- Szpitale prywatne

- Poradnie lekarskie

- Poradnie chirurgiczne

- Zakłady opieki długoterminowej

Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym
Usprawnienie przepływu pacjentów, bezpieczeństwa i wydajności

• Szybki zwrot z inwestycji

• Zwiększenie wydajności procesów

• Wykrywanie tzw. „wąskich gardeł”

• Lepsza opieka nad pacjentami 

Najważniejsze 
zalety:

Systemy komunikacyjne w opiece zdrowotnej
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Oprogramowanie i sprzęt – podstawowe informacje

Oszczędność czasu poświęconego na 

szukanie sprzętu, pacjentów i personelu

- Oszczędność czasu potrzebnego na 

poszukiwania poszczególnych urządzeń

- Zwiększenie efektywności wykorzystania 
sprzętu

- Szybka lokalizacja potrzebnych urządzeń 

oraz tych, które np. wymagają przeglądu

Zarządzanie przepływem pacjentów

Ta funkcjonalność pozwala szybko ustalić:
- gdzie znajdują się pacjenci i ile czasu 

czekają

- jaki jest status pacjenta (gotowy na 
wizytę, w gabinecie, na prześwietleniu 

itp.)

- jaki jest stan sali (dostępna, przypisana, 
wymaga czyszczenia)

- gdzie pacjenci i pracownicy powinni się 
udać w następnej kolejności

- gdzie powstają tzw. „wąskie gardła” 

generujące opóźnienia. 

Automatyzacja procesów i 

optymalizacja czasu pracy

- Automatyczne informowanie o stanie 

pacjenta oraz dalszym leczeniu
- Informowanie personelu o gotowości 

pacjentów na wizytę

- Automatyczne informowanie, gdy sale/
łóżka są gotowe na przyjęcie pacjenta

Integracja z innymi systemami 

– ograniczenie uciążliwych 

i czasochłonnych czynności

- Automatyzacja przypisywania łóżek m.in. 

na oddziale ratunkowym
- Wyświetlanie danych z różnych oddziałów 

na jednej tablicy

Analiza obiektywnych, zbieranych w tle 

danych – usprawnienie procesów

- Zmniejszenie kosztów najmu i nakładów 
kapitałowych

- Usprawnienie korzystania ze środków do 

higieny rąk
- Identyfikowanie tzw. wąskich gardeł

Podgląd zdarzeń, dopasowany do 

potrzeb

System Enterprise View™ przedstawia 
informacje w postaci widoku planu 

pomieszczeń oraz widoku listy – List 

Views™. Te funkcje polepszają przegląd 

sytuacji na oddziale. Nasz pakiet 
oprogramowania analitycznego pozwala 

przeglądać historię wykonywanych 

czynności na niedostępnym do tej pory 
poziomie. 

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.

Plakietki IR/RFID – bezpieczeństwo 
i niezawodność

Odbiorniki IR/RF – skuteczność i dys-
krecja
Odbiorniki IR dostępne są w dwóch 
wersjach – jednostka o małym zasięgu 
służąca do precyzyjnego ustalenia 

położenia oraz jednostka o dużym 

zasięgu do bardziej ogólnych 
zastosowań. 

Korzystając z małych i lekkich etykiet 
mocowanych do sprzętu, można 
zapewnić stałe aktualizowanie informacji 
na temat jego lokalizacji. Informacje 
te można wyświetlić na komputerze 
z zainstalowanym oprogramowaniem 
naszej firmy.

Lokalizowanie sprzętu – zarządzanie 
środkami materialnymi

Lekkie i przenośne urządzenia 
przekazują (w czasie rzeczywistym) 
do sufitowych odbiorników informacje 

o lokalizacji. Identyfikator ma klips 
ułatwiający jego użytkowanie oraz 

posiada wbudowany przycisk alarmowy. 

Omówienie funkcji – oprogramowanie

Omówienie funkcji – sprzęt

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.
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Zalety systemu przywoławczego 

Automatyzacja systemu przywoławczego

Placówki opieki medycznej coraz częściej 
wymagają automatyzacji systemu 
przywoławczego. Gdy pielęgniarka wchodzi 
na salę jej „obecność” jest automatycznie 
rejestrowana wraz z odpowiednim 
znacznikiem czasowym. Stan „obecności” 

jest zresetowany po wyjściu pielęgniarki 

z sali. W ten sposób zapisywane są również 
dane na temat obchodów pielęgniarskich. 

Planujesz rozbudowę systemu 

przywoławczego?

Nie martw się, niewielkim kosztem 

rozbudowę można łatwo i  bezproblemowo 

wykonać w późniejszym terminie.

Jedna sieć – niższe koszty i mniej 

zakłóceń

Zintegrowane systemy wymagają mniej 
okablowania i generują mniej zakłóceń.

Platforma Zetsafe – bezpieczeństwo 

i wydajność 
Nasz system działa w oparciu o obwody 

podzielone na niezależne segmenty. 
Wszelkie odstępstwa od normalnej pracy 
są natychmiast wykrywane, a zasięg ich 

oddziaływania jest ograniczony do danego 
segmentu. 

Przełącznik sieciowy Zetsafe – 

zwiększona stabilność systemu 

i odporność na awarie 

Pomijając wiele zalet oferowanych 
przez systemy IP najważniejszym 
jest, aby urządzenia przełączające (do 
których podłączone są urządzenia 

IP) były zaprojektowane w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo. 
W przypadku usterki przełącznika 

sieciowego, nasza unikalna technologia 

przywołania w nagłych przypadkach – 
Zetsafe – zapewnia dodatkową drogę 

komunikacji z zachowaniem maksymalnej 

funkcjonalności systemu. 

System przywoławczy ZETTLER – 

globalna marka

Firma ZETTLER, której systemy 
przywoławcze zainstalowane są w 12 500 
placówkach ochrony zdrowia, działa w 35 

krajach i jest obecna w ponad 600 000 sal 
szpitalnych. 

Jakie funkcje systemów ZETTLER 

najbardziej doceniają nasi klienci?  

- Szeroki wachlarz rozwiązań/urządzeń

- Wysokiej skuteczności ochrona 
antybakteryjna 

- Funkcjonalność podstawowa lub 

z komunikacją głosową
- Bezpieczna sieć Zetsafe

- Dostępność konfiguracji LON/LAN

- Pełna kompatybilność systemu wstecz 
- Duże możliwości integracji

- System zgłaszania ataku na personel /

zagrożeń dla personelu

Wyświetlacze – przejrzyste 
informacje i łatwość obsługi

Manipulatory – stworzone z myślą 
o nowoczesnej opiece zdrowotnej
Aby pomóc placówkom medycznym 
w walce z zakażeniami szpitalnymi, 
nasze nowe manipulatory, 

przewody i wtyczki, wykonane 

są z antybakteryjnego tworzywa 
sztucznego. Pomaga to zapewnić 

jeszcze lepszą ochronę.  

Projektowanie estetycznych i atrakcyjnych 
wizualnie urządzeń przywoławczych ma 

dla nas bardzo duże znaczenie. Tak samo 

istotne jest to, aby były one niezawodne 

i łatwe w użyciu. Modułowa konstrukcja 
umożliwia wymianę pojedynczych części 

bez konieczności wymiany całej jednostki.

Urządzenia montowane w salach 
– starannie zaprojektowane 
na potrzeby opieki medycznej

Nasze jednostki precyzyjnie 
wyświetlają typ oraz miejsce 
przywołania zgodnie z ustawionymi 

wcześniej priorytetami. Dostępne 
są wersje: podstawowa oraz 

z komunikacją głosową.

Omówienie funkcji – możliwości rozbudowy systemu przywoławczego

System zgłaszania zagrożeń dla 
personelu – w trosce o personel, 
pacjentów i odwiedzających
Właściwie zaprojektowany system 
zgłaszania zagrożeń dla personelu ma 
nieocenioną wartość dla osób pracujących 

w trudnych warunkach. Pracownicy 
będący w ruchu mogą z łatwością 
uruchomić alarm za pomocą przycisku 

znajdującego się na przenośnym nadajniku.

Zalety systemu przywoławczego i lokalizacyjnego (RTLS) w jednej sieci
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Najczęściej stosowane rozwiązania RTLS w ochronie zdrowia

Precyzyjna technologia 
lokalizacji

W odróżnieniu od innych technologii RTLS, 

rozwiązania bazujące na podczerwieni 

(IR) i falach radiowych (RFID) umożliwiają 
bardzo precyzyjne określenie położenia. 
Ponieważ promieniowanie podczerwone 

nie przenika przez ściany, z łatwością 
można ustalić lokalizację na poziomie 
danego pomieszczenia. Poprzez 

odpowiednie rozmieszczenie czujników 
podczerwieni można wydzielić mniejsze 

obszary w obrębie sali. Pozwala to określić 

co najmniej dwie pozycje, z dokładnością 
do łóżka czy krzesła.

V-Direct Wired™

- Infrastruktura 11-tej generacji
- Jednorazowa instalacja, minimalne 

wymagania konserwacyjne

- Łatwo osiągalna lokalizacja z 
dokładnością do konkretnego łóżka czy 
krzesła

Od podstawowych 
funkcji lokalizacyjnych 
do zaawansowanych 
aplikacji

Oprogramowanie RTLS Visibility™ 

zapewnia dostęp do podstawowych 
funkcji lokalizacyjnych, natomiast RTLS 

Advantages™ zapewnia zaawansowane 

rozwiązania w zakresie przebiegu 
procesów.

Szerokie możliwości 
integracyjne

Z rozwiązaniem RTLS można zintegrować 
systemy do planowania, oprogramowanie 
do zarządzania sprzętem, platformy 
laboratoryjne i wiele więcej.

Chcesz wyświetlać dane z posiadanych już 

systemów w naszym systemie Enterprise 
Views? Możemy zebrać w jednym miejscu 
dotychczas rozproszone dane, takie jak: 

- Nazwiska pacjentów i godziny wizyt 

z systemów do planowania 

- Stopień zagrożenia życia pacjentów 
z elektronicznej dokumentacji medycznej 

pacjenta 

- Zlecone/wykonane badania z systemów 
laboratoryjnych

Zarządzanie przepływem 
pacjentów 
To nie tylko informacja o lokaliza-
cji, ale także automatyzacja proce-
sów w klinikach, salach operacyj-
nych i oddziałach ratunkowych

Higiena rąk
Automatyczne monitorowanie 
przestrzegania wytycznych 
dotyczących higieny rąk

Automatyzacja systemu 
przywoławczego
Informacje dotyczące bieżącej 
lokalizacji pracowników oraz 
anulowania przywołań umożliwiają 
analizę obchodów pielęgniarskich

Zarządzanie łóżkami
Zautomatyzowany, aktualizowany 
w czasie rzeczywistym wykaz 
łóżek, pozwala usprawnić przepływ 

pacjentów w całym szpitalu

Funkcja zgłaszania zagrożeń 
dla personelu
Przenośny, informujący o lokalizacji 
przycisk alarmowy zwiększa 
poziom bezpieczeństwa 

Zarządzanie sprzętem
Precyzyjne monitorowanie 
i zarządzanie sprzętem 
umożliwia jego optymalne 
wykorzystanie i obniża koszty

Funkcje analityczne
Gotowe do użycia raporty 
pozwalają przekształcić dane 
o lokalizacji w informacje 
przydatne w podejmowaniu 
decyzji biznesowych

Integracja systemów
Dwukierunkowa wymiana 
danych: elektroniczna 
dokumentacja medyczna, 
monitorowanie temperatury, 
planowanie i wiele więcej
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Ekrany typu „Glance & Go” – zaplanuj swój następny ruch

Informacja o stanie pacjenta  
i dalszych krokach

Po zautomatyzowaniu procesów, kolej na optymalizację czasu. 

Za pomocą ekranów „Glance & Go” personel jest sprawnie 

i automatycznie informowany o stanie pacjenta i kolejnych krokach. 
Pozwala to zaoszczędzić bezcenny czas i jednocześnie podnosi 
poziom bezpieczeństwa. 

Przestarzałe ręcznie uzupełniane tablice mogą iść w zapomnienie 

– czas odciążyć pracowników i pozwolić im skoncentrować się na 

opiece nad pacjentami.

Poniżej przedstawiamy zaledwie trzy przykłady ekranów z naszego 
intuicyjnego oprogramowania:

Widok listy:

Ta automatycznie aktualizowana, elektroniczna tablica nie wymaga 
ręcznego wprowadzania danych. Użytkownik może sprawdzić 

jednym spojrzeniem nie tylko miejsce przebywania pacjenta, ale 

również etap wizyty. 

Nasz system wyświetla i automatycznie aktualizuje informacje 
o lokalizacji pacjentów, przypisanych salach, stopniu zagrożenia 

życia oraz zleconych badaniach laboratoryjnych i prześwietleniach. 

Możliwe jest również automatyczne „przypisanie” pacjenta do 
pracownika, co ułatwia identyfikowanie osoby odpowiedzialnej.  

Opcjonalne powiadomienia o czasie oczekiwania (z czasami 

uwzględniającymi stopień zagrożenia życia) ułatwiają zachowanie 

punktualności wizyt i podnoszą satysfakcję pacjentów. 

Widok planu pomieszczeń:

Użytkownicy, którzy preferują graficzne odwzorowanie informacji 

mogą skorzystać z widoku planu pomieszczeń Enterprise View™.  

Wystarczy jeden rzut oka na ekran, aby ustalić bieżący stan 

funkcjonowania oddziału i poszczególnych pomieszczeń. 

Widok ułatwia szybkie sprawdzenie, czy sale/łóżka są dostępne, 
zajęte lub wymagają czyszczenia – usprawnia to przypisywanie 

pacjentów do sal i skraca czas rotacji. 

Funkcje analityczne Reports Plus™:

Zrozumiałe, graficzne odwzorowanie informacji ułatwia pracownikom 

szybkie zorientowanie się o stanach mierzonych wskaźników oraz 

stopniu wykonania wyznaczonych celów.

Pomagają one użytkownikom lepiej zrozumieć stopień wykorzystania 
sprzętu, obciążenie pracą pracowników i braki w personelu. Ponadto 
można równie łatwo sprawdzić stan takich wskaźników jak: czas 
oczekiwania na oddziale ratunkowym, rotacja sal, długość pobytu 
i wiele innych parametrów, w zależności od potrzeb użytkownika.

Nasze systemy automatycznie monitorują procesy oraz informują 

personel o konieczności podjęcia kolejnych kroków. 
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 Przykład typowej integracji systemów

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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UPS

Przewód magistrali LON

Brama IP   

Dyżurka 

oddziałowa

Izba przyjęć/

oddział ratunkowy

Pomieszczenia 

techniczne

Punkty kontroli 

zakażeń

Pomieszczenia dla 
pielęgniarek

Oprogramowanie 

Reports Plus™ do 

analizy danych 

historycznych

System przy-

woławczy 

z funkcją 
automatycz-
nego moni-
torowania 

personelu 
i kasowania 
wezwania

Aktywne 

identyfika-

tory IR/RF, 

znaczniki 

sprzętowe 
oraz sufito-
we odbiorni-

ki sygnału 

Korzystanie 

ze środków 

do higieny rąk

Ekrany typu 
„Glance & Go” 

dla personelu 

Panel widoku 
pomieszczeń

Widok listy

Serwer systemu 
przywoławczego

Aktywne identyfikatory 
IR/RF personelu/

pacjentów i znaczniki 
sprzętowe 

Kontrolery systemu 
lokalizacyjnego

Trminal komunikacyjny 
i sterownik systemu 

lokalizacyjnego

Stacja pielęgniarska 
dla personelu

Panel 
przywoławczy

Odbiorniki sufitowe IROdbiornik 
RF

Manipulator

Przewód Ethernet 
(CAT 5/6)

Przewód 
dodatkowy

Integracja z innymi systemami IT
Protokoły: HL7, XML i
Web Services, SQL, TCP/IP Socket

Przewód magistrali LON

Łóżko 1 Łóżko 2 Łóżko 3

Przewód 
dodatkowy

Odbiorniki IROdbiornik 
RF

Odbiorniki IROdbiornik 
RF

Dozowniki mydła z kontrolą użycia

Przewód Ethernet 
(CAT 5/6)


