De Care4me, de nieuwe unit voor de extra- en intramurale zorg van De Heer Medicom drukt direct uit
wat deze unit betekent voor de cliënten van (thuis)- zorginstellingen, namelijk het “zorgen voor” in
de breedste zin des woords.

Deze unit is geheel ontwikkeld met de gedachte dat
cliënten en bewoners van elk soort organisatie, een
volwaardige plaats in de maatschappij behouden met
voldoende perspectief op ontplooiing en ontwikkeling,
waarbij het er om gaat dat een cliënt zijn eigen
keuzes kan maken en invloed heeft op zijn leven en
de omgeving waarin hij of zij zich bevindt.

Functionaliteiten
Deze zorgcommunicatie-unit beschikt over een scala
aan functionaliteiten die het welbevinden van de cliënt
bewaken, de cliënt helpen bij zijn of haar dagelijkse
bezigheden en, niet minder belangrijk, de
medewerkers van de zorgorganisatie ondersteunen
bij het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van
hun taken.
Naast de standaard verpleegroepfunctionaliteit met
spraak, beschikt de unit onder andere over een
geïntegreerde 8-kanaals ontvanger voor draadloze
sensoren, over welzijnsbewaking
die actief en/of passief registreert of in de
bewonerskamer of het appartement inactiviteit is en

over een 7” touchscreen met een video deurintercom
functie. Ook is een camera in de unit geïntegreerd,
waardoor interactieve videocommunicatie mogelijk is
met bijvoorbeeld verpleging, wijkverpleegkundige,
(huis)arts of familie en vrienden. Op het beeldscherm
kan ook een uitgebreide menustructuur worden
weergegeven met allerlei functies, zoals een
medicijnreminder, een activiteitenagenda of een
keuzemenu voor de maaltijden.

Bluetooth
Een extra functie is een Bluetooth module waarmee
men telemedicine apparatuur kan koppelen op de unit.
Zo is het mogelijk bijvoorbeeld bloeddruk,
bloedsuikerwaarde, saturatie et cetera via deze unit
door te zenden naar de daartoe aangewezen personen.
Technisch gezien is de Care4me zeer geavanceerd.
De unit is feitelijk een klein formaat computer met alle
functionaliteiten van dien.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met de afdeling verkoop. Zij zijn
bereikbaar via info@deheermedicom.nl of op
telefoonnummer 046 - 489 25 50 •

