Draadloze alarmsystemen
BEDRIJFSPRESENTATIE

spelen in op de toekomst
Steeds vaker vormen zorgcommunicatiemiddelen de sluitpost op de begroting bij zorginstellingen. Een goede
prijs/kwaliteitverhouding

is

daarom

noodzakelijk.

Vahlkamp, specialist in draadloze alarmering in de
gezondheidszorg, speelt hierop in en streeft ernaar producten te ontwikkelen waarbij eenvoud, functionaliteit en
betaalbaarheid voorop staat.

De markt voor hulpverlening aan ouderen, de intra- en extramurale zorg, is behoorlijk in beweging. De vergrijzing zal
de komende jaren alleen maar toenemen
en het aantal ouderen dat zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen, eveneens.
De politiek geeft aan dat er bezuinigd
moet worden. Efficiënt management en
groei van extramurale zorgverlening zijn
een logisch gevolg. Efficiëncy van zorgcommunicatie wordt hierdoor steeds
belangrijker, het draagt immers bij aan
een gestroomlijnde hulpverlening en
kostenefficiëncy.
Vahlkamp speelt in op deze ontwikkelingen door een uniek bedrijfsconcept te
hanteren, van productontwikkeling tot
en met verkoop, waarbij zowel standaard
als specifieke producten geproduceerd
worden. Door deze uitgekiende bedrijfsformule kunnen kosten beperkt blijven
naast optimalisering van de service. Zo
heeft Vahlkamp gekozen om de klant de
mogelijkheid te bieden een product een
weeklang gratis te testen in plaats van
te werken met vertegenwoordigers.
Hierdoor kunnen de kosten van de producten laag gehouden worden.

Compatibel
De draadloze alarmering van Vahlkamp is
compatibel met elk zusteroproepsysteem. Dit betekent dat met een mini-

mum aan investering het bestaande
systeem in een zorginstelling is te optimaliseren met bijvoorbeeld een personenalarmering. Deze alarmering kan nog
weer gecombineerd worden met andere
specifieke producten voor de zorg zoals
bed- en stoelalarmeringen, wegloopsystemen en speciaal oplossingen voor minder valide personen.

Persoonsalarmering
De Persoonsalarmering van Vahlkamp is
een draadloos systeem, waarmee in nood
direct hulp kan worden ingeroepen van
professionele hulpverleners of familieleden. Ideaal voor ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen.
De Persoonsalarmering kan eenvoudig
aangesloten worden op de bestaande
telefoonaansluiting. In geval van nood
kan de gebruiker, op een afstand van
circa vijfentwintig meter, met het draadloze halszendertje de Persoonsalarmering
activeren.
De noodoproep wordt direct gemeld aan
de alarmcentrale en deze neemt contact
op met vooraf opgegeven hulpverleners
en/of familieleden. Ook kan de persoonsalarmering worden uitgevoerd met
Intercom.
Onlangs heeft Vahlkamp een nieuwe
generatie personenalarmeringstoestellen
ontwikkeld die de basis vormt voor een
nieuw Domotica concept. Het totale
draadloze productassortiment wordt
gereviseerd met een nieuwe SMD-technologie voor zenders en ontvangers op de
869,2 Mhz, de nieuwste Europees genormeerde sociale alarmeringsfrequentie.

Specifieke producten
Vahlkamp heeft een grote klantenkring
in ziekenhuizen, verzorgingshuizen,
verpleeghuizen en psychiatrische inrichtingen. Voor deze instellingen heeft
het bedrijf een breed assortiment
alarmeringen ontwikkeld. Zo kunnen
patiënten die beslist het bed moeten
houden, in de gaten worden gehouden
met het bedalarm. Zouden zij het bed
verlaten of uit bed vallen, dan kan
onmiddellijk ingegrepen worden. Voor
mensen die niet in staat zijn het knopje
van het alarmsysteem in te drukken, is er
het Vahlkamp Tafelalarm. Dit kan door
een lichte druk van hand of elleboog
bediend worden.
In samenwerking met Stichting Epilepsie
Instellingen Nederland heeft Vahlkamp
de Epi-watcher ontwikkeld. Dit alarmsysteem speelt in op de behoefte in de
markt voor epilepsiepatiënten die ’s
nachts een manier van detectie nodig
hebben.
Door de eigen ontwikkel- en onderzoeksafdeling kan Vahlkamp zowel standaard
als klantgerichte producten leveren. Voor
een compleet overzicht kunt u terecht
op de website, www.vahlkamp.nl. Hier
kunnen producten ook direct besteld
worden.

MEER INFORMATIE…
Vahlkamp
Wilhelminalaan 1, 5707 BS Helmond
[T] 0492 528975 [F] 0492 553697
[E] info@vahlkamp.nl [I] www.vahlkamp.nl

‘ De draadloze
alarmering
van Vahlkamp
is compatibel
met elk
zusteroproepsysteem’

Rivas Zorggroep te
Gorinchem heeft
onlangs de Multisense
Infrarood Bedalarm
van Vahlkamp in
gebruik genomen.
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