
Przegląd funkcji

- Duży kolorowy ekran dotykowy

- Łatwa do czyszczenia klawiatura 

membranowa

- Ochrona antybakteryjna 

- Krystalicznie czysta dwukierunkowa 

komunikacja głosowa

- Łatwe w użyciu, oznaczone kolorami 

kategorie przywołania

- Wiele kombinacji połączeń głosowych

- Dwa poziomy obecności 

- Timer i aplikacja przypomnień

- Możliwość integracji z funkcją 

zgłaszania zagrożeń dla personelu 

- Funkcja awaryjna Zetsafe

- Bezpieczna sieć Zetsafe

- Wybór konfiguracji LON/LAN

Ochrona antybakteryjna

W celu usprawnienia ochrony 

przed zakażeniami nasze terminale 

komunikacyjne zbudowane są z tworzywa 

antybakteryjnego. Obecnie w medycynie 

poświęca się temu zagadnieniu wiele 

uwagi, dlatego jest to istotna zaleta.

Osiągaj więcej 
mniejszym nakładem

Wspólnym wyzwaniem dla wszystkich 

placówek ochrony zdrowia jest 

uzyskiwanie lepszych rezultatów przy 

równoczesnym zmniejszeniu nakładów. 

Jednocześnie występuje duży nacisk 

na zwiększanie bezpieczeństwa oraz 

podniesienie dobrego samopoczucia 

pacjentów.  

Aktywne przywołania oraz obecność 

innych pracowników ochrony zdrowia 

wyświetlane są na dużym, czytelnym, 

kolorowym ekranie dotykowym.

Nasze nowe urządzenia posiadają wąski 

i niski profil w atrakcyjnym białym kolorze, 

typowym dla urządzeń klinicznych. Są one 

trwałe, niezawodne i łatwe w użyciu.

Terminal komunikacyjny 
w wersji IP

Wersja IP naszych terminali 

zapewnia wiele nowych możliwości, 

w tym nieograniczoną liczbę linii 

komunikacyjnych VoIP, możliwość 

modernizacji starych sieci oraz opcję 

zdalnego monitorowania.  

Odpowiednie 
obszary zastosowań

- Szpitale publiczne

- Szpitale prywatne

- Kliniki

- Poradnie chirurgiczne

- Centra lecznicze

- Domy mieszkalne

- Domy opieki

- Centra opieki tymczasowej

- Centra wypoczynkowe

- Gabinety medyczne

Terminale komunikacyjne i stacje pielęgniarskie
Stworzone z myślą o nowoczesnej opiece zdrowotnej

• Zwiększona wydajność operacyjna

• Prostota i łatwość w użyciu

• Ekrany dotykowe z kolorowymi 
przyciskami

• Bezpieczna sieć Zetsafe 

Najważniejsze 
zalety:

Systemy komunikacyjne w opiece zdrowotnej
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Najważniejsze 
korzyści dla personelu 
i pacjentów

Jednostki te są zazwyczaj montowane 

w salach lub na korytarzach, a ich 

głównym przeznaczeniem jest 
komunikacja personelu z pacjentami. 

Są one również używane do usprawnienia 

codziennej komunikacji między 

pracownikami. Poprzez wybranie 

konkretnego numeru sali lub grupy 
sal, pracownicy mogą bezpośrednio 

porozmawiać z jedną osobą lub nadać 

komunikat jednocześnie do kilku 
pomieszczeń.

Nasza jednostka CT Touch ściśle 

współpracuje z naszymi stacjami 

pielęgniarskimi. 

Wyświetlacz terminala komunikacyjnego 
IP wykorzystywany w systemach 

komunikacji głosowej, wyróżnia się 

dużym, kolorowym ekranem dotykowym 
ułatwiającym obsługę.

Gdy pacjent aktywuje przywołanie, 

sygnał dźwiękowy może zostać 

przesłany do dowolnej sali, w której 
zarejestrowano obecność personelu. 
Możliwe jest również skonfigurowanie 

systemu tak, aby w przypadku 
przywołania standardowego 
informowany był tylko ogólny personel 

medyczny. 

Aktualnie opracowywane są aplikacje, 
które jeszcze bardziej usprawnią 
bezpieczeństwo i wydajność systemu. 

Obejmą one również ocenę bólu, 
opatrywanie ran i zarządzanie łóżkami.

Platforma Zetsafe 
– bezpieczeństwo 
i wydajność

Nasz system działa w oparciu o obwody 
podzielone na niezależne segmenty, 

dlatego wszelkie odstępstwa od 

normalnej pracy są natychmiast 

wykrywane, a zasięg ich oddziaływania 
jest ograniczony do danego segmentu.

Przełącznik sieciowy 
Zetsafe – stabilność 
systemu i odporność 
na awarie

Pomijając wiele zalet oferowanych przez 
systemy oparte o sieć IP najważniejszym 
jest, aby przełączniki sieciowe (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.

Główne funkcje  

Nowoczesny, wąski profil dostosowany do 

aranżacji współczesnych placówek ochrony 

zdrowia. 

Zintegrowana lampka informująca 
o użyciu przycisku i stanie przywołania.

Korzystanie z dużych, intuicyjnych 

przycisków jest bardzo łatwe. 

Opcjonalny przycisk menu.

Krystalicznie czysty dźwięk w dwustronnej 

komunikacji głosowej. Rozmowę można 

prowadzić w trybie głośnomówiącym lub 
dyskretnym.

Przywołania oznaczone kolorami 
natychmiastowo informują personel, 

o priorytecie danej sytuacji. Istnieje 

możliwość łatwej zmiany ustawień, 
np. kontrastu obrazu, czy pozycji menu.

Konfigurowalne przyciski dostosowane do 
potrzeb użytkownika (np. „awaria”, „kolejny 

pacjent” lub połączenia typu „rejestracja”).

Standardowo istnieją dwa poziomy 
obecności (tzn. zielony dla personelu 
ochrony zdrowia i żółty dla lekarzy). 
Personel dzięki temu może rozróżnić rodzaj 
obecności w pomieszczeniu oraz ustalić 
lokalizacje swoich współpracowników. 

CT Touch – dotykowy terminal komunikacyjny  

Aby zaoszczędzić czas i pieniądze, 
stworzyliśmy możliwość komunikacji 
w kilku wariantach, które ułatwią życie 
pracownikom ochrony zdrowia: 

- Pielęgniarka–pacjent
- Pielęgniarka–pielęgniarka
- Komunikaty
- Połączenia zewnętrzne i alarmowe

Dla dodatkowego bezpieczeństwa i 
usprawnienia ochrony przed zakażeniami, 
klawiaturę membranową można łatwo 
wyczyścić.

Zintegrowany czytnik RFID umożliwia 
stosowanie kart zbliżeniowych i tagów. 
Poprzez zbliżenie karty, personel medyczny 
rejestruje swoją obecność/opuszczenie 

sali pozostawiając przy tym swoje dane 

personalne przypisane do karty oraz czas 
pobytu.
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Główne funkcje 

Atrakcyjna, smukła i biała konstrukcja o 
niskim profilu została zaprojektowana w 
stylu nowoczesnych placówek ochrony 
zdrowia.

Duży, kolorowy ekran dotykowy umożliwia 

użytkownikowi łatwe przeglądanie 

poszczególnych funkcji. Pozwala nam na 
przypisywanie sal do grup pracowników lub 

przekazywanie przywołań na wyświetlacze 

znajdujące się na korytarzach, telefony 
bezprzewodowe bądź pagery.

Krystalicznie czysty dźwięk 
ułatwiający dwustronną komunikację. 

Rozmowę można prowadzić w trybie 
głośnomówiącym lub dyskretnie, 
korzystając ze słuchawki.

Oznaczone kolorami alarmy 

przywoławcze ułatwiają 
interpretację wezwań. 

Zintegrowana kon-
trolka informująca 
o użyciu przycisku.

Dostępne są wersje na biurko i do montażu 
na ścianie.

Urządzenie wyposażone w duży, kolorowy, 
czytelny ekran dotykowy ułatwiający 
obsługę. Przeznaczone jest do montażu 
wewnątrz pomieszczeń i dedykowane do 

użytku z systemami komunikacji głosowej.

Funkcja nasłuchiwania sali pacjentów.

W zależności od preferencji, stację 

pielęgniarską można obsługiwać za pomocą 
ekranu dotykowego lub klawiatury.

Korzystanie z dużych, intuicyjnych 
przycisków jest bardzo łatwe.

Dla dodatkowego bezpieczeństwa i 
usprawnienia ochrony przed zakażeniami, 
klawiaturę membranową można łatwo 
wyczyścić.

Stacja pielęgniarska może również 

zarządzać urządzeniami systemu pagerów.

Bezpieczeństwo 
zapewnione przez wiele 
kanałów komunikacji 
głosowej

Jednym z wielu zabezpieczeń naszej 

sieci Zetsafe jest wiele kanałów 
komunikacji głosowej, które mogą być 

równocześnie w użyciu, redukując w ten 

sposób ryzyko spóźnionego odebrania 

przywołania.

Nawiązywanie połączeń 
z salami oraz ogłaszanie 
komunikatów

Połączenia mogą być nawiązywane 
z konkretnymi salami, grupami sal lub 

stanowiskami. 

Zainstalowane w salach terminale 

CT Touch umożliwiają dyskretne 
poprowadzenie rozmów za 

pomocą słuchawki lub w trybie 

„głośnomówiącym”, gdy słuchawka 

pozostaje na uchwycie.

Intuicyjna obsługa 

Ta niezwykle niezawodna konsola 

z atrakcyjnym wykończeniem w kolorze 

białym, charakterystycznym dla 
placówek medycznych, doceniana jest 

przez użytkowników za prostotę swojej 

konstrukcji, łatwość obsługi i znaczne 

usprawnienie pracy.

Zarządzanie systemem

Stacja pielęgniarska umożliwia 
zarządzanie wieloma elementami 
systemu – na przykład przypisywanie 

pagerów i tworzenie grup personelu 
medycznego.

Może być również wykorzystana 
jako centralny punkt dla wszystkich 
pomieszczeń lub do zarządzania 
mniejszymi grupami sal.

Odbieranie połączeń 
i innych przychodzących 
informacji

Połączenia przychodzące odbierane 
są poprzez podniesienie słuchawki. 

Urządzenie wyróżnia się dużym, 
kolorowym ekranem dotykowym, 

ułatwiającym obsługę. Przywołania 

wyświetlane są w określonej kolejności, 
tzn. najpilniejsze i najstarsze znajdują 

się na samej górze przewijanej listy. 

Dodatkowo, jedno spojrzenie wystarczy, 
aby dowiedzieć się, który z dwóch 

poziomów obecności jest aktywny. Równie 

łatwe jest odczytywanie wiadomości.

Połączenie z 
systemem PABX, 
domofonem, telefonami 
bezprzewodowymi 
i pagerami

Połączenie z istniejącym systemem 

PABX umożliwia pacjentom i personelowi 
wykonywanie połączeń zewnętrznych 

bez konieczności instalowania telefonu 

w każdej sali. Dodatkowo, połączenia 
z interkomu można przekazać do sali 

lub w przypadku braku odpowiedzi, do 

najbliższego zestawu DECT.

NCS Touch – stacja pielęgniarska 
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Wprowadzenie

Jedną z najpopularniejszych funkcji 

terminala CT Touch, jest możliwość 

dodawania programowalnych przycisków. 
Ekran dotykowy znacznie ułatwia obsługę 

urządzenia. 

Oszczędność czasu 
pracy personelu

W sytuacji większego obciążenia pracą, 

personel zajmujący się pacjentami 

stanie przed problemem braku czasu. 
Omawiane przyciski można łatwo 

i wygodnie zlokalizować, nawet 

w pośpiechu.

Konfiguracja 
użytkownika

Jedną z najciekawszych cech naszego 

rozwiązania jest możliwość pełnego 
skonfigurowania tych przycisków do 

własnych potrzeb. 

Możliwość dodania 
sześciu przycisków 

W firmie ZETTLER doskonale zdajemy 

sobie sprawę, że opieka nad pacjentami 

może wymagać różnych funkcji. 

Dlatego zadbaliśmy o dużą ilość 
przycisków - można ich dodać nawet 

sześć.

Jak to działa? 

Pracownicy mogą korzystać z przycisków 

ekranowych terminala, aby łatwo 

i szybko aktywować funkcje. Na przykład, 
aby ogłosić komunikat swojej grupie, 

zadzwonić na zapisany numer telefonu 

lub uzyskać bezpośredni dostęp do 

timer’a danego łóżka. 

Dostęp do tych opcji możliwy jest 
bezpośrednio na kolorowym ekranie 
dotykowym terminala CT Touch. Kolor 

tekstu i funkcję przycisków ekranowych 
można swobodnie dostosować do swoich 
potrzeb.

Przyciski użytkownika na wyświetlaczu 

Aplikacje pozwalające zaoszczędzić czas 

Sekcja konfiguracji koloru przycisków.

Narzędzie pozwala na edycję 

numerów, wyświetlanego tekstu i 

funkcji przycisków.

Przykład wbudowanego narzędzia 

do konfiguracji. Jednorazowo 

na pulpicie terminala można 

wyświetlać/zaprogramować do 

6-ciu przycisków, które pozwalają 

na skrócenie czasu operacyjnego 

personelu.

Szybkie nawiązanie połączenia z osobą w 
pracowni RTG.

Naciśnięcie ekranu dotykowego umożliwi 

ogłoszenie komunikatu we wszystkich 
obszarach, w których aktywny jest 1-szy 

poziom obecności personelu.

Konfigurowalne przyciski na pulpicie np. 

połączenie alarmowe z/do sali dziecięcej.

Przycisk przenoszący użytkownika 

do panelu ustawień automatycznych 

przypomnień czasowych.

Opcjonalny przycisk aktywujący klawiaturę 
telefonu na potrzeby wykonywania 
połączeń wewnętrznych lub zewnętrznych.

Na ekranie można umieścić własne 

przyciski przyspieszające wykonywanie 

powtarzalnych codziennych czynności.

Narzędzie do konfigurowania aplikacji 
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Łatwe w użyciu aplikacje pozwalające zaoszczędzić czas

Krok 1:  

Wybierz opcję minutnik.

Funkcja przypominają-
ca o pacjentach pozo-
stawionych bez opieki

Ten alert korzystający z zegara stanowi 
proste przypomnienie dla personelu, 
informujące, że pacjenci pozostali bez 
opieki przez długi czas. 

W przypadku braku reakcji na 
przypomnienie, po upłynięciu ustalonego 
czasu, system automatycznie powiadomi 
innych pracowników.

W jaki sposób system 
informuje użytkownika?

Użytkownicy otrzymują powiadomienia 
na różne sposoby, tzn. z wykorzystaniem 
sygnału dźwiękowego na terminalu CT 
Touch lub za pośrednictwem pagera albo 
telefonu, zależnie od upodobań.

Konfiguracja 
użytkownika

Na każdym terminalu można wstępnie 
zaprogramować przyciski alertu 
czasowego dla różnych potrzeb. Funkcja 
ta pozwala ustawić przypomnienie 
dotyczące pacjentów, np o osobie 
poddawanej infuzji.

Prosty proces

Wykorzystując łatwo dostępne opcje 

terminala komunikacyjnego, personel 
może ustawić czas od jednej minuty 

do 24 godzin dla jednego lub kilku 

przypomnień jednocześnie. 

Po upływie ustalonego czasu, 
terminal automatycznie aktywuje 

alarm i wyświetli tekst wybranego 

przypomnienia. 

Kategorię przywołania można 
skonfigurować indywidualnie dla 

każdego alarmu. Jeżeli na danym 

terminalu komunikacyjnym aktywny 

jest jeden lub kilka alertów czasowych, 
to na głównym ekranie dotykowym 

wyświetlana jest litera T. 

Aktywne alerty czasowe łóżek można 
wyświetlić, zmodyfikować lub anulować 
w razie potrzeby.

 

Praktyczne przykłady 
użycia 

Sprzęt medyczny, który 

wykorzystywany jest przez określony 

czas  

np. pompa infuzyjna lub kroplówka 

dożylna.

Choroby wymagające regularnego 

przyjmowania leków 

Idealne w przypadku pacjentów 

którzy muszą przyjmować leki o ściśle 
określonych porach lub w ścisłych 
odstępach czasowych.

Obchody personelu 

Funkcję tę można dostosować 

indywidualnie do każdego pacjenta, aby 
zapewnić wizyty w ustalonym czasie.

 Przypomnienia użytkownika  
Ta funkcja umożliwia personelowi 
medycznemu utworzenie własnych 
jednorazowych przypomnień np. 
aby odwiedzić ponownie pacjenta. 
W przypadku zapomnienia, użytkownik 
otrzyma przypomnienie automatycznie. 

Funkcja alertów czasowych i przypomnień  

Krok 3:  

Ustaw czas po którym dany alarm ma się 
aktywować. 

Ikona wskazująca, że aktywny jest 
jeden lub kilka alertów – przydatne 

przypomnienie.

Wybrane segmenty, które w danej chwili 

mają ustawiony alarm, są podświetlone 
na czerwono.

Krok 2:  
Wybierz jedną z dostępnych opcji, której 

dany alarm ma dotyczyć, np. łóżko 1, 

łazienka, serwis. 
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Sieć Zetsafe – bezpieczeństwo i wydajność

Systemy komunikacyjne w opiece zdrowotnej

UPS

Przewód magistrali LON

Bramka TCP/IP   

Oprogramowanie 

Reports Plus™ do 

analizy danych 

historycznych

System przy-

woławczy 

z funkcją 

automatycz-

nego moni-

torowania 

personelu 

i kasowania 

wezwania

Serwer 
systemu 

przywoławczego

Aktywne identyfikatory 
i etykiety sprzętowe

Kontrolery systemu 
lokalizacyjnego

Stacja pielęgniarska

Przewód Ethernet 
(CAT 5/6)

Dozowniki mydła z kontrolą użycia

Terminal 
komunikacyjny 

i sterownik funkcji 
lokalizacji

Panel 
przywoławczy

Odbiorniki IR

Manipulator

Łóżko 1 Łóżko 2 Łóżko 3

Przewód 
dodatkowy

Lampa 
montowana 

nad drzwiami

Lampa 
montowana 

nad drzwiami

Pociągowy przycisk 
przywołania

Zawieszka 
RFID

Karta RFID

Terminal 
komunikacyjny

Odbiorniki IR/RF

Lampa 
montowana 

nad drzwiami

Wyświetlacz zdarzeń 
alarmowych

Switch NC

System przy-

woławczy 

z kartami RFID

Higiena dłoni 

i zarządzanie 

zasobami

Interfejs telefoniczny

Moduł wejść/wyjść

Obsługa połączeń

Integracje

SIPP Wyświetlacz na 
korytarzu

System 
przeciwpożarowy

CCTV

Manipulator Panel przywo-
ławczy z gniaz-
dem diagno-
stycznym

Jednostka sygnalizacji 
zatrzymania akcji serca

Pociągowy przycisk 
przywołania
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