זה חשוב תמיד ,ובעיקר בזמנים כאלו...

הפעלת מערכות תקשורת במוסדות רפואיים
תוך כדי הגבלת גורמי סיכון וסיכוי להדבקה.
בתקופה כזו ,משבר הקורונה מעמיד אתגרים גדולים לבתי החולים ומרכזים רפואיים .טיפול בסינון מוקדם של חולים
לפני כניסה למתחם ,בקרת גישה וניהול מבקרים מתקדם ללא צורך במגע פיזי בין המבקרים לצוות ,הפכו להיות
נתיבים קריטיים לטובת המטרה המיוחלת – הגבלת וצמצום ההידבקות בנגיף למינימום.
חולים היכולים להיסגר בחדר נקי או בחדרי בידוד ולתקשר עם הצוות מבלי להדביק אחרים ,הינם כורח המציאות.

סטנטופון ,מותג בינ"ל בתחום מערכות התקשורת הפנים
ארגוניות ,מעניקה מענה מושלם ,קריטי וחיוני ביותר
למוסדות ומרכזים רפואיים ,חדרי מיון ,חדרי בידוד ועוד.
מערכת  IC-EDGEשל  ,Zenitelהינה מערכת תקשורת
מבוססת  IPהמותאמת במיוחד למצבים אלו ,אותם אנו
חווים בחודשיים האחרונים.

יישומים ויתרונות
תקשורת ברורה ואיכותית בין צוות בית החולים לבין החולים
עצמם מעולם לא הייתה חשובה כפי שהיא כיום .מניעת
קרבה בין אנשים שנדבקו במחלות ובין אלו שלא הפכה
להיות בראש סדר העדיפויות במוסדות הבריאות ,ומוסדות
אלו נאלצו לפתח במהירות הנחיות ,נהלים ומדיניות
לתמיכה במטרה זו.
הצורך בהגבלת ההתפשטות של מחלות זיהומיות לא
פותר את הצורך של חולים ,אנשי צוות ומבקרים לתקשר
במהירות ,בבירור ובבטיחות זה עם זה בתוך כל מוסד
בריאותי .ל Zenitelמספר פתרונות לבעיות תקשורת
העוזרות בהגבלת התפשטות מחלות זיהומיות ובמקביל
משמרות פעילות תקינה במוסדות הבריאות.

קבלת קהל
צוות בית החולים יכול לתקשר עם חולים
ומבקרים מרחוק משולחנות הקבלה
או אזורים נוספים ,תוך הגבלת הצורך
בתקשורת פנים אל פנים.

דלתות וכניסות

בקרת גישה וניהול מבקרים

לפני שחולים מאושפזים בבית חולים ,לפני שמבקרים רשאים
להיכנס למחלקות השונות ולפני שהצוות הרפואי צריך לתת
טיפול מציל חיים ,התקשורת היא זאת שמשחקת תפקיד
קריטי .עם חבילת הפתרונות  IC-EDGEשל  ,Zenitelאנו
יכולים כעת לספק יחידות תקשורת  IPבאיכות קול מדהימה
הכוללות מצלמות מובנות .ניתן להפעיל יחידות אלו על ידי
המרפק או מכשיר כף הרגל כדי להפחית משמעותית את
הסיכון לזיהום.

חדרים נקיים וחדרי בידוד

חולים בהסגר חייבים להיות מסוגלים ליצור קשר עם
צוות בית החולים .אבל מגע של חולה ביחידת תקשורת
יכולה לגרום בקלות לזיהום .יחידות אינטרקום המוגדרות
כיחידות עבור חדר נקי  /בידוד מספקות הגנה על הצוות
הרפואי .במידת הצורך ניתן לשלבן במערכת ה VoIP -של
בתי חולים .יחידות תקשורת אלו נועדו להיות עמידות בפני
הצטברות חיידקים וגורמי הדבקה אחרים .יחידות תקשורת
אלו קלות לחיטוי ויכולות לעמוד ברוב הכימיקלים.

יחידות תקשורת ורמקולים בכניסות
לבניין ולחדרים מאפשרות תקשורת
עם חולים ומבקרים טרם הכניסה.
הוספת מתגי מרפק ,כף רגל או מתג
אלטרנטיבי אחר יכולה להפחית את
הסיכון למגע בין אנשים אשר נדבקו
לאלו שלא.

חדרים נקיים וחדרי בידוד
יחידות תקשורת בחדרים נקיים קלות לניקוי,
עומדות ברוב הכימיקלים ועמידות בפני חיידקים
וגורמי הדבקה אחרים .ניתן להשתמש בהם
בחדרי בידוד כדי לאפשר לחולים בהסגר
לתקשר עם הצוות ולאחר מכן ניתן לחטא אותן
באופן יעיל.

קריאה לאחות ,מערכת הטלפון ורדיו
ניתן לשלב את כל יחידות התקשורת שלנו עם
מערכת הטלפונים והרדיו כדי להבטיח תאימות
לכל התקנות הנדרשות.

הגבלות גישה
ניתן לנטר ולהגביל אזורים רגישים כמו
חדרים נקיים וחדרי בידוד באמצעות יחידות
אינטרקום כדי להבטיח שרק למורשים
להיכנס יש גישה לחדרים אלו.

מוצרים מומלצים
יחידות תקשורת לחדרים נקיים

יחידת תקשורת לחדרים נקיים מיועדת לשימוש באיזורים המוגדרים כנקיים .הלוח הקדמי של
היחידה שטוח לחלוטין וללא חורים בכדי למזער את הצטברות החיידקים .ליחידה איכות שמע
מעולה והיא בעלת טכנולוגיית שמע  .Vingtor-Stentofonיחידת התקשורת בעלת תצוגה גדולה
ותאורה אחורית ,היחידה מאפשרת למשתמשים לקרוא את שם המתקשר ,להאזין ולדבר מרחוק.

תחנות Turbine IP & SIP

יחידות התקשורת  Turbine IP & SIPשלנו מספקות שמע צלול ואיכותי הודות לרמקול חזק,
יכולת התאמה אוטומטית של עוצמת הקול ומנגנון ביטול רעשי רקע.
יחידות תקשורת אלו יכולות לשמש גם כרמקולי  IPלהודעות ולפניות לציבור.

יחידות תקשורת שולחניות מסוג IP

יחידת תקשורת  ITSV-1 IPהיא אינטרקום וידאו שולחני המצויד במסך מגע וכוללת יכולות וידיאו
ומצלמה מתקדמות המאפשרות תקשורת מרחוק עם תחנות אינטרקום אחרות אשר מחוברות
למערכת .ניתן להשתמש גם ב( Client Vingtor-Stentofon -אפליקציית אינטרקום למחשב)
בכדי לספק תכונות אלו ישירות למחשב האישי כאלטרנטיבה ליחידת אינטרקום פיזית.

מערכת כריזה IP

הרמקול המותאם על הקיר  Vingtor-Stentofon IPכולל מגבר  10W Class Dמובנה המבטל
את הצורך ביחידת מגבר מרכזית עם לולאות רמקול קונבנציונאליות.
ניתן בקלות להוסיף רמקולים למערכת ,וניתן לחלק את הרמקולים לקבוצות או לפנות אליהם
באופן פרטני .התקנה ותחזוקה קלה של כל הרמקולים וכולל ממשק אינטרנט מובנה לניהול קל,
שדרוגי תוכנה ובדיקת מצב.

חברת סטנטופון (ישראל) בע"מ ,צ'ק פוסט ,חיפה ,ת.ד  ,25540צ'ק פוסט ,מיקוד 3125402
www.stentofon.co.il | 04-8779993

