BLUELINE WATCH
De BlueLine Series bestaat uit product
en protocol onafhankelijke zorgsensoren.
De zorgsensoren zijn praktijk gericht en
volledig geoptimaliseerd voor het zorgproces.
Een van de zorgsensoren is de BlueLine Watch.
De BlueLine Watch is een horloge en mobiele
alarmering ineen. Met een druk op de knop
wordt er een melding verstuurd naar de
mantelzorger, zorgverlener en/of alarmcentrale.
De BlueLine Watch draagt men eenvoudig om
de pols waarbij het ook wordt toegepast voor
dwaaldetectie en leefcirkels.

Door het inzetten van het BlueLine Watch systeem
zorgt u voor:
Meer veiligheid en vrijheid voor uw cliënten
Werkdrukverlaging en voorkomen van uitval
zorgverlener
Flexibel en toekomstvast mobiele
alarmeringssysteem

De BlueLine Watch wordt ingezet bij cliënten,
bewoners en patiënten. Het wordt eenvoudig om
de pols gedragen en kan zowel binnen als buiten
worden gebruikt.
De melding die wordt verstuurd door de BlueLine
Watch is inclusief een locatiebepaling. Ook heeft
de BlueLine watch een spreek en luister optie.
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Meldingen richting de zorgverlener of
mantelzorger kunnen op diverse manieren
binnenkomen. Zoals rechtstreeks naar een
smartphone of uw huidige (meldbank) systeem
met pager, dect, smartphone etc.
Met de Blueline Watch blijft de zelfstandigheid,
waardigheid, privacy en vrijheid van de cliënt zo
lang en veel mogelijk gewaarborgd.
Het veelzijdige BlueLine Watch systeem is een
toekomstvast systeem. Het systeem is leverbaar
voor zorginstellingen, ziekenhuizen en bij de
mensen thuis. Gecombineerd met de verschillende
vormen van detectie, alarmmeldingen,
communicatie, locatiebepaling en integratie derde
systemen is het toepasbaar en kostenbesparend
voor elke zorgorganisatie.
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BLUELINE WATCH
PRODUCT BESCHRIJVING
De BlueLine Watch is een GPS-horloge. De
belangrijkste fuctie is de alarmering. Met een
druk op de rechterkant van het horloge wordt er
direct een melding verstuurd naar de
mantelzorger, verzorger of alarmcentrale. Ook
heeft het een spreekluister optie.

PRODUCT SPECIFICATIES
Locatiebepaling binnen en buiten.

Volledig stof, zand en 'dompel' waterdicht.
(Geschikt om mee te douchen, niet geschikt om
mee te zwemmen.)
Verkrijgbaar met diverse polsbandjes.
Gewicht 48g
Afmeting (h/b/d): 48mm, 50mm, 18mm
Wordt geleverd met oplaadsnoer.
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