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Dwaaldetecce systeem

Het Probleem
De Acceptaae
van het Systeem

Dergelijke systemen staan of vallen bij de acceptaae door de bewoners en de
Steeds vaker zullen (ouder wordende) bewoners van instellingen en tehuizen
begeleiding. Veel aandacht is besteed aan het ontwerp van de tags die bewoners
een probleem ondervinden met jd en ruimte en dientengevolge hun oriëntaae
moeten dragen om herkend te worden door het systeem.
verliezen en de ‘weg naar huis’ niet meer kunnen vinden.
Er zijn tags in de vorm van een horloge en in de vorm van kleine armbanden.
Dit stelt instellingen en tehuizen, maar ook mantelzorgers, voor steeds grotere
De tags zijn uitgerust met een gepatenteerde magneetsluiing die niet te openen
uitdagingen!
is door de bewoners, maar wel eenvoudig door begeleiders middels een magneetsleutel.
Een hoge mate van zelfstandigheid, onaaankelijkheid en bewegingsvrijheid
Voor begeleiders zijn er escort-tags beschikbaar, waardoor de beperkingen die
met een afnemend oriëntaaevermogen: daarvoor bieden onze systemen de
bepaalde bewoners opgelegd hebben gekregen, worden opgeheven.
oplossing!
Deze uitvoering van tags met magneetsluiing maakt het systeem zeer geschikt
voor bewoners met demenne, oriëntaaeproblemen en voor ‘notoire weglopers’.
Echter, alles met een maximale bewegingsvrijheid en een groot gevoel van
zelfstandigheid!
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Echter, alles met een maximale bewegingsvrijheid en een groot gevoel van
zelfstandigheid!
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Dergelijke systemen staan of vallen bij de acceptaae door de bewoners en de
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Deze uitvoering van tags met magneetsluiing maakt het systeem zeer geschikt
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Dergelijke systemen staan of vallen bij de acceptaae door de bewoners en de
begeleiding. Veel aandacht is besteed aan het ontwerp van de tags die bewoners
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Echter, alles met een maximale bewegingsvrijheid en een groot gevoel van
zelfstandigheid!
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Dergelijke systemen staan of vallen bij de acceptaae door de bewoners en de
begeleiding. Veel aandacht is besteed aan het ontwerp van de tags die bewoners
moeten dragen om herkend te worden door het systeem.
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Dergelijke systemen staan of vallen bij de acceptaae door de bewoners en de
begeleiding. Veel aandacht is besteed aan het ontwerp van de tags die bewoners
moeten dragen om herkend te worden door het systeem.
Er zijn tags in de vorm van een horloge en in de vorm van kleine armbanden.
De tags zijn uitgerust met een gepatenteerde magneetsluiing die niet te openen
is door de bewoners, maar wel eenvoudig door begeleiders middels een magneetsleutel.
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Echter, alles met een maximale bewegingsvrijheid en een groot gevoel van
zelfstandigheid!
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Dergelijke systemen staan of vallen bij de acceptaae door de bewoners en de
begeleiding. Veel aandacht is besteed aan het ontwerp van de tags die bewoners
moeten dragen om herkend te worden door het systeem.
Er zijn tags in de vorm van een horloge en in de vorm van kleine armbanden.
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is door de bewoners, maar wel eenvoudig door begeleiders middels een magneetsleutel.
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Dergelijke systemen staan of vallen bij de acceptaae door de bewoners en de
begeleiding. Veel aandacht is besteed aan het ontwerp van de tags die bewoners
moeten dragen om herkend te worden door het systeem.
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Er zijn tags in de vorm van een horloge en in de vorm van kleine armbanden.
De tags zijn uitgerust met een gepatenteerde magneetsluiing die niet te openen
is door de bewoners, maar wel eenvoudig door begeleiders middels een magneetsleutel.

t
Voor begeleiders zijn er escort-tags beschikbaar, waardoor de beperkingen die
bepaalde bewoners opgelegd hebben gekregen, worden opgeheven.

Armbandvan
met
tagmet
en lederen
band, dummy
horloge,
magneetslot
Deze 1uitvoering
tags
magneetsluiing
maakt
het systeem
zeer geschikt
t
Kleding
draagtag
met
dummy
horloge
voor bewoners met demenne, oriëntaaeproblemen en voor ‘notoire weglopers’.
3 Funcconeel horloge met tag, lederenband en magneetslot
t alles
Funcconeel
metbewegingsvrijheid
tag, metalenbanden
eneen
speciaal
Echter,
met eenhorloge
maximale
grootslot
gevoel van
t
Kleding
draagtag
met
clip
voor
begeleiders
of
familie
zelfstandigheid!
e Leesunit voor detecce van de tags, plug en play

De
Leesunit
De
Leesunit
De Acceptaae
van het Systeem
De Leesunit of reader detecteert de tags die gedragen worden door
De
Leesunit of reader
de tags die voor
gedragen
wordenen
door
de bewoner(s).
Er zijn detecteert
leesunits beschikbaar
binnenshuis
de
bewoner(s).
Er De
zijnunits
leesunits
beschikbaar
voor binnenshuis
en
voor
buitenshuis.
zijn eenvoudig
te monteren
en kunnen
voor
De units
zijn eenvoudig
te monteren en kunnen
directbuitenshuis.
op het stroomnet
worden
aangesloten.
direct op het stroomnet worden aangesloten.

Dergelijke systemen staan of vallen bij de acceptaae door de bewoners en de
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Deze uitvoering van tags met magneetsluiing maakt het systeem
zeer geschikt
voor bewoners met demenne, oriëntaaeproblemen en voor ‘notoire weglopers’.
Echter, alles met een maximale bewegingsvrijheid en een groot gevoel van
zelfstandigheid!
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