
Roep een zuster of broeder draadloos op met het zuster oproepsysteem. Vanaf de kamer, 
de sociale ruimte of het toilet. Met een druk op de knop een noodoproep plaatsen!

Hulpbehoefenden kunnen snel om hulp vragen. Op strategische plekken wordt een oproepunit opgehangen of 
neergelegd. De patiënt, bewoner of cliënt kan op de knop drukken wanneer er hulp gewenst is. Een drukknop die om 
de nek gehangen kan worden is optioneel als noodknop. De zuster of broeder draagt een pager of tekstpager welke 
een licht-, tril- en geluidsignaal geven wanneer deze worden opgeroepen. De tekstpager geeft op het display de 
locatie met eventueel de reden van de oproep. Dit oproepsysteem heeft een bereik tot 500 meter welke kan worden 
verlengd met een repeater tot 3 kilometer.

PAGERS / TEKSTPAGERS: 
Er zijn verschillende pagers en tekstpagers beschikbaar voor dit systeem. De pager (A1) heeft geen display, de tekstpagers 
(D1 + A3 + A4)  hebben een display waar de tekst van de oproep op wordt getoond. Alle pagers worden gevoed door een 
batterij, de A1 en A3 kunnen optioneel met een laadstation worden geleverd. De keuze wordt voornamelijk bepaald door 
de voorkeur voor de afmetingen van de pager. 

OPROEPUNITS:
Elke drukknop wordt gekoppeld aan een locatie. Dit kan zijn “het toilet, kamer 14” of bijvoorbeeld “Jan de Vries”. Wanneer 
er wordt gekozen voor een oproepunit met meerdere knoppen, dan kan er per knop een andere boodschap worden 
gestuurd, bijvoorbeeld: hulp nodig, nood, aankleden. Elke knop kan één of meerdere pagers oproepen. De oproepunits 
hebben een accu of worden geleverd met een netsnoer. De nekhanger wordt gevoed door een CR2450 batterij.  
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ZUSTER OPROEPSYSTEEM
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PAGERS OF TEKSTPAGERS: 
Voeding:  accu of batterij
Leestekens:  tot 84 karakters
Afmetingen:	 A1: L4,9x B7,45 x H3,2 cm
 A3: L8,0 x B5,3 x H2 cm 
 A4: L6.4x B4,3 x H2,0cm
 D1: L8,89 x B1,27 x H5,08 cm 
Melding:  licht-, tril- en/of geluidsignaal met tekst

DRUKKNOPPEN:

Voeding:  batterij of accu
Afmetingen:	 1 knop: L10,4 x B11 x H1,8 cm
 3 knoppen: L10,4 x B11 x H1,8 cm
 5 knoppen: L10,4 x B11 x H1,8 cm
 Nekhanger: L4,7 x B1,8 x H7,0 cm

Communicatie	> FM UHF / Protocol	>	 Alphanumeriek / Bereik	>	 Tot 500 meter



1.

Op strategische 
plekken worden 
de oproepunits 

geplaatst.

2.

Wanneer er hulp 
nodig is, wordt er 

op de knop 
gedrukt.

3.

 De tekstpager 
ontvangt de 
oproep met 
de locatie.

4.

De zuster of 
broeder weet 
direct wat er 

waar gevraagd 
wordt.

POLSBAND DRUKKNOP: 

Deze drukknop wordt als horloge gedragen zodat er snel gedrukt kan 
worden wanneer dit nodig is.

VOORDELEN OP EEN RIJ: 

 Draadloze communicatie over grote afstand.
 Direct contact met de hulpverlener.
 Garantie voor bereik via radiocommunicatie.
 Eén systeem voor meerdere toepassingen.
 Effectief en efficiënte communicatie. 
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HOE WERKT HET? 


