Návod k vyplnění dotazníku pro zpracování studie dodávky bezdrátového
signalizačního systému pacient-sestra Courtney-Thorne
Základní jednotkou systému je signalizační skupina. V záhlaví dotazníku prosím
uveďte, kolik signalizačních skupin bude vytvářeno a pro každou skupinu je třeba
vyplnit samostatný dotazník (dotazníky jsou na jednotlivých listech excelového
souboru)
1. Signalizační skupina
Celý systém představuje v praxi jednu nebo několik vzájemně propojených
signalizačních skupin. Každá skupina je tvořena signalizačními tlačítky a jedním nebo
několika přijímacími panely.
Například: jednu signalizační skupinu tvoří tlačítka na pokojích, na WC,
v koupelnách, na chodbách atd. daného oddělení a přijímací dohledový panel na
sesterně daného oddělení. V rámci jedné signalizační skupiny může být více
dohledových panelů – například jeden centrální s dotykovým displejem na sesterně a
další alfanumerické panely na kuchyňkách a podobně, která zobrazují pouze čísla
volajících.
Pokud je v rámci vašeho zařízení více oddělení (například na několika patrech), na
kterých chcete sledovat volání individuálně, tvoří tato oddělení samostatné
signalizační skupiny a je třeba údaje ke každé skupině vyplnit zvlášť.
2. Položky v dotazníku
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Signalizační tlačítka
a. nástěnné tlačítko s jedním kabelem – počet ks

b. nástěnné tlačítko se dvěma kabely společné pro 2 klienty ks
vzhledem a funkčností totéž jako v bodě 1a, pouze se
dvěma kabely

c. nástěnné tlačítko s táhlem na WC, nebo do koupelen ks

d. podstropní signalizační jednotka do koupelny - ks

instaluje se na strop koupelny, kvůli
resetování musí být spárována s
některým z tlačítek tlačítkem typu 1a nebo
1c umístěných v jeho blízkosti

e. nástěnné tlačítko na chodby, společ.místnosti, (vnitřní
prostory) - provedení stejné jako u pol. 1a - ks
f. signalizace otevření dveří ( dveřní spínače ) - ks

g. přenosné osobní tlačítko - ks

h. resetovací tlačítko personálu - ks
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Nástěnný světelný alarm na chodbu před pokojem

je třeba uvést kolik pokojů má být osazeno světelným alarmem
na chodbě
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Pager

počet požadovaných pagerů - ks

Centrální panel s dotykovým displejem

4
pro jednu signalizační skupinu je postačující jeden panel
s dotykovým displejem
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Světelný panel ( alfanumerický )
může posloužit jako jediný dohledový panel, pokud je
postačující pouze zobrazení volající jednotky nebo jako
doplňující k panelu s dotykovým displejem
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Připojení dalších zařízení

Zde uvedete speciální požadavky na další přídavná zařízení či jiné způsoby iniciace
volání pro postižené osoby.
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Speciální požadavky :

Zde uvedete další speciální požadavky, například na signalizaci při opuštění
prostoru, signalizaci z venkovního areálu a podobně.
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Údaje o první signalizační skupině:

Zde uvedete celkový počet lůžek na daném oddělení, pokojů a sociálních zařízení.
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Konstrukce budovy :

Tyto údaje jsou důležité pro základní představu o možnostech šíření signálu
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Dostupnost plánků budov ve formátu CAD

Zde uvedete, zdali máte k dispozici plány budovy v elektronické podobě (cad, jpg
apod.)
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Požadavek na dodávku sw Courtney-Thorne a přijímače
signálu pro příjem volání na samostatném PC

Pro potřeby evidence a kontroly celého systému lze instalovat na vybraný PC
software Courtney-Thorne a přijímač signálu pro tento PC. Na PC je pak zobrazena
historie veškerých volání ve vybraných signalizačních skupinách.

