
 

A Wildix-BTicino innovatív kórházak, ápolási otthonok és egészségügyi 

létesítmények részére kínált megoldása lehetővé teszi a költségek csökkentését 

az ápolószemélyzet hatékonyságának és betegek elégedettségének növelését. 

A BTicino és Wildix bemutatja fejlett nővérhívó 

megoldását, amely biztosítja a betegek jólétét és 

optimalizálja az ápolószemélyzet napi munkáját. 

Fejlett riasztó és  

nővérhívó rendszer 

Testre szabható hang- és szöveges üzenetek   

Riasztás továbbítás SMS-ben 

Teljes körű rendelkezésre állás, 

még mobiltelefonon is 

Kompatibilis minden meglévő 

telefonrendszerrel 

Technológia az egészségügy szolgálatában 

Nővérhívó rendszer kórházak és egészségügyi létesítmények számára 



Leegyszerűsített DECT 

lefedettségi rendszer, még nagy 

létesítmények esetében is.  

Akár 200 vezetéknélküli egység 

is csatlakoztatható. 

 

Wildix - BTicino megoldás 

Az egészségügy számára a BTicino szállítja a nővérhívó rendszert, amely lehetővé teszi a betegek és az ápolószemélyzet közötti egyszerű 

és közvetlen kommunikációt. 

A Wildix biztosítja az orvosok és a nővérek számára a BTicino rendszerhez csatlakozó vezeték nélküli W-AIR telefont. 

Hívórendszer W-AIR vezeték nélküli hálózat 

Hogyan működik? 

Hívórendszer. A kórházi szobákban elhelyezett BTicino eszközről küldött riasztás az ápolószemélyzetnél lévő W-AIR telefonokra érkezik és 

tájékoztatja őket a hívás helyéről és a riasztás típusáról. 

Mobiltelefonokra történő átirányítás. A nővérhívások automatikus átirányítása engedélyezhető egy előre megadott mobiltelefonszámra. 

SMS értesítések. A hozzátartozók SMS értesítést kaphatnak a beteg által küldött riasztásokról és a kórházi személyzet által tett intézkedésekről. 

BTicino nővérhívó rendszer  

egy kórházi szobában 

Hangjelzés: 

Riasztás a 101-es 

szobában 

Hangjelzés: 

Vészhelyzet a 101-es szobában 

SMS értesítés 

a hozzátartozóknak 



 

Könnyű telepíthetőség és konfigurálás 

A BTicino hívórendszer a BUS/SCS technológiát használja a különböző eszközök közötti jeltovábbításhoz és kezeléshez (beteg 

vezérlőpanelek, szobai és felügyeleti terminálok, folyósói kijelzők, szobaajtó melletti jelzőfények, stb). A beteg vezérlőpaneljéről küldött 

riasztás azonnal megjelenik a nővér felügyeleti terminál kijelzőjén, és a beteg szobáján kívül elhelyezett jelzőfény kigyullad. 

A Wildix W-AIR rendszer egy csúcstechnológiás termék. A rendszer az 

új vezeték nélküli CAT-iq technológiát alkalmazza (Fejlett vezeték 

nélküli technológiai – Internet minőség) amely kombinálja a telefont és 

az internetet, így lehetővé teszi számos fejlett funkció használatát. 

A W-AIR egy vezeték nélküli telefon, amely 

segíti a kórházi személyzetet, mivel könnyen 

használható és hordozható, köszönhetően a 

mellékelt csiptetőnek. 

W-AIR 100 DECT telefon 

W-AIR bázisállomás W-AIR jelismétlő 

W-AIR rendszer vezeték nélküli 

telefonkészülékekből, bázisállomások, amelyek 

garantálják a megfelelő lefedettséget, és 

jelismétlőkből, amelyek kibővítik a jel hatótávját. 



 

 

Továbbfejlesztett kommunikáció és szolgáltatások 

Események nyomonkövethetősége 

A rendszer rögzít minden eseményt és hívást. Az arra 

jogosultsággal rendelkező felhasználók megtekinthetik a 

segélyhívásokra vonatkozó információkat és 

ellenőrizhetik, hogy miként kezelte azokat az 

egészségügyi személyzet. 

Ügyfélszolgálati megoldás 

A Wildix CTIconnect egy hatékony, a közös munkát segítő eszköz, amely 

hasznos lehet az ügyfélszolgálat számára. Az operátorok könnyedén 

kezelhetnek minden kommunikációt a bármely modern böngészőből 

elérhető grafikus felületen keresztül. Az alkalmazás kompatibilis a vak és 

látássérült felhasználók számára nyújtott segédeszközökkel és 

szoftverekkel. 

Mobilitás és vezeték nélküliség 

A Wildix mobilitási szolgáltatása növeli az elérhetőségét és reakcióképességét.  

A W-AIR megoldás és az automatikus mobiltelefonra történő átirányítás növeli az 

ápolószemélyzet válaszkészségét és hatékonyságát. 

Videókonferencia 

A hang- és videókonferencia lehetővé teszi a felhasználók számára hogy virtuális értekezleteken 

vehessenek részt kollégáikkal és munkatársaikkal, akár mobil helyzetekben is, bármilyen 

Internetre csatlakozó eszközön keresztül. A segítségnyújtási és képzési célokra használható 

képernyőmegosztás egy nagyon hasznos eszköz. 

Wildix s.r.l. 
Telefon: +39 0461 1715111 

Telefax: +39 0461 019978 

www.wildix.com  

healthcare@wildix.com 

http://www.wildix.com/
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