Hlavní výhody systému TREX
-

Moderní technologie, o jednu, nebo dvě generace modernější, než ostatní systémy na trhu (to má pozitivní vliv
na rozměry, provozní dobu baterií, kmitočtové pásmo, spolehlivost)
Pracuje na celoevropském kmitočtu v pásmu 869MHz vyhrazeném pro tísňovou signalizaci (minimální riziko
rušení od jiných radiových zařízení, na rozdíl od jiných výrobců, kteří používají starší pásmo 433 MHz)
Stavebnicový systém
Bohaté příslušenství a další funkce
Možnost rozšíření o D-Server (inteligentní centrálně řízený systém s možností nastavení směrování volání
v závislosti na dni v týdnu a denní době, archivace provozu, dálkové správy a diagnostiky atd.)
Vyvinutý a vyráběný ve Švédsku

Přenosné tísňové tlačítko ATOM




Minimální rozměry a váha (jen 12g) – velmi důležité pro pohodlí
klientů
Dlouhá životnost baterie (5-10 let)
Možnost nosit jako náramek (což je nejosvědčenější a
nejpraktičtější způsob) nebo přívěsek; pomocí adaptéru lze
připevnit na zeď jako nástěnné tlačítko.
Obousměrný radiový přenos – indikační svítivá dioda svítí po
stisknutí tlačítka nejprve červeně a v případě úspěšného přijetí
tísňového signálu zezelená; volající tak má jistotu, že se „dovolal“
Plně vodotěsné (testováno 24hodin v hloubce 1m)



K dispozici adaptér pro hendikepované usnadňující stisknutí tlačítka






Kapesní jednotka TREX




Malé rozměry (100x48x21mm) a váha (jen 60g včetně akumulátoru)
Barevný grafický displej
Lze libovolně nastavit, která tlačítka se hlásí na kterých kapesních
jednotkách
 Obousměrná komunikace s dalšími jednotkami na oddělení
 Možnost přivolat asistenci dalších sester či pečovatelek
 Potvrzení příjmu na jednom TREXu může (nemusí) zrušit
vyzvánění na dalších TREXech stejného oddělení
 Pokud sestra nereaguje, dokáže Trex automaticky přeposlat po
nastaveném čase zprávu na jiný Trex
 Akustická a vibrační signalizace
 Provozní doba na jedno nabití cca týden

Rádiový opakovač REPO+





Malé rozměry, snadná instalace
Zabudovaný záložní akumulátor pro případ výpadku proudu
Velký vysílací výkon zajišťující vyšší radiový dosah

Funkce systému Trex v praxi:
1. Přivolání sestry
Stisknutím náramkového tlačítka se
odešle
zpráva
ošetřujícímu
personálu. Může se jednat o jednu,
nebo více sester či ošetřovatelek
daného
oddělení,
vybavených
přístroji Trex, kterým se na displeji
zobrazí informace o volajícím

2. Potvrzení příjmu volání
Ta sestra, která jde situaci řešit,
potvrdí příjem volání stisknutím
tlačítka Enter. Tím zruší signalizaci
volání na ostatních přístrojích Trex,
takže ostatní sestry vědí, že někdo
volání přijal

3. Přivolání asistence
Pokud sestra po příchodu k
volajícímu
zjistí,
že
situaci
nezvládne, stisknutím červeného
tlačítka přivolá ostatní sestry
vybavené Trexem.

4. Potvrzení asistenčního volání
Ostatním sestrám se na displeji
zobrazí, která sestra žádá asistenci a
kdo ji k sobě přivolal.
Jakmile jedna ze sester potvrdí
příjem asistenčního volání, zbylé
Trexy opět přestanou signalizovat.

Monitorování osob
s demencí
(systém Trex D-POS)
Opouští-li osoba s demencí budovu,
zahradu, či oddělení, odešle se
automaticky varovná zpráva na
kapesní jednotky Trex s informací
kdo a kudy odchází.

