VAN BREDA NOODSYSTEEM

Stelt u zichzelf wel eens de vraag: “Wat als...?” Vaak staan we niet te lang stil bij doemscenario’s, maar komen
we ineens voor een voldongen feit te staan.
Hebt u een ‘verouderd’ verpleegoproepsysteem op locatie die defect is? Is het verpleegoproepsysteem
uitgefaseerd en vertoont deze nu gebreken? Of is het systeem defect door bijvoorbeeld bliksemschade?
Van Breda heeft wel voor u nagedacht over de oplossing als de “Wet van Murphy” intreedt.

Van Breda Noodsysteem
Van Breda heeft speciaal voor deze situatie

Ons noodsysteem is geschikt wanneer u:

standaard een noodsysteem in het assortiment.

• over een systeem (ook voor systemen van
derden) beschikt dat technisch niet stabiel is en er

Dit systeem kan door onze afdeling Service &

geen mogelijkheid is tot reparatie als het systeem

Support 24x7 direct ingezet worden.

defect raakt;
• op zoek bent naar een basic betrouwbare

Van Breda zorgt ervoor dat uw organisatie binnen
24 uur weer kan werken met een noodverpleegoproepsysteem.

oplossing;
• uw investering niet alleen wil doen voor een
tijdelijk systeem, maar ook wil investeren in de
toekomst.

Kenmerken
• 100% beproefde techniek en betrouwbare werking.
• Gebaseerd op moderne technologie gecombineerd met betrouwbare draadloze verbindingen op de
medische alarmfrequentie.
• Geen overlast voor bewoners, er is geen bekabeling of installatie nodig in de appartementen.
• Alarm komt binnen op een zorgsmartphone die bij het systeem kan worden meegeleverd.

“

VAN BREDA NOODSYSTEEM

Binnen 24 uur werken met een noodverpleegoproepsysteem”

Hoe werkt dit dan precies?
Op het moment dat uw systeem definitief defect raakt, neemt u contact op met onze afdeling Service &
Support. Van Breda zal in overleg met u de omvang gaan bepalen van het noodsysteem.
Het systeem

Snelheid

Van Breda levert haar noodsysteem in de vorm

Op het moment dat u onze afdeling Service &

van een vooraf geconfigureerde server, inclusief

Support belt, hebben wij een responstijd van 4 uur,

INEX500 software. In de gangen van het pand

daarna zorgen wij ervoor dat we binnen 24 uur het

worden alarm-ontvangstunits geplaatst. Deze units

noodsysteem bij u op locatie in bedrijf stellen.

vangen van alle bewoners de gemaakte alarmen op
en versturen deze naar de zorgsmartphone.

Opnieuw inzetten
De kerncomponenten van dit systeem zijn volledig

De bewoners maken alarm met een medaillon-

her te gebruiken. U kunt ervoor kiezen om de basis

zender die zij uitgereikt krijgen. Er wordt een but-

van dit systeem in een later stadium uit te breiden

ton bevestigd bij de kamerdeur van de bewoner,

met andere nieuwe technieken/systemen, zoals

hiermee kan de verzorging het gemaakte alarm

video observatie, locatie indicatie en dwaaldetectie.

afstellen.
Tarieven en kosten
Omdat wij vooraf niet exact kunnen bepalen hoe-

Het noodsysteem kan zowel op basis van huur als

veel units er benodigd zijn voor een optimale dek-

koop geleverd worden. Vanwege het spoedeisende

king van het gehele pand of van een vleugel zullen

karakter van onze noodoplossing worden de werk-

we met u in overleg gaan over de omvang van het

zaamheden uitgevoerd op basis van regie.

noodsysteem.
Een indicatie van de kosten kunnen wij u wel geven.
Voor een overzicht van basisprijzen van onze
apparatuur en servicetarieven kunt u contact met
ons opnemen via verkoop@vanbreda.nl.

Is uw systeem defect? Bel dan met 0575-568108.
Van Breda BV
Mercuriusweg 19-21
6971 GV Brummen
Tel. 0575-568100

Voor meer informatie:
www.vanbreda.nl

