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Een geluid klinkt. Een melding van de beademing!
De canule is los of de cliënt moet uitgezogen 
worden. Maar hoe weet de assistent of 
mantelzorger dit als hij niet in de buurt is en het 
alarm niet kan horen?

Een effectieve oplossing wordt gecreëerd met de All 
in One. All in One is een universele oplossing voor het 
doorsturen van assistentie oproepen. De oplossing 
bestaat uit twee hoofdunits; een centrale unit en een 
ontvanger, vaak pager of pieper genoemd. 

Draadloos en draadgebonden, passief en actief
Er zijn verschillende mogelijkheden om het signaal 
van de beademingsmachine door te geven:
•  Op het beademingscontact van de beademings

machine wordt een draadloze zender geplaatst 
die het signaal van het alarm doorgeeft aan de All 
in One. 

•  De beademingsmachine wordt direct bekabeld op 
de All in One aangesloten. 

Naast de passieve alarmering kan een actieve 
assistentie oproep worden gemaakt met verschillende 
soorten schakelaars of omgevingsbediening.

De All in One stuurt het alarmsignaal lokaal naar 
de ontvanger. Op de ontvanger ziet u direct welke 

assistentie oproep geactiveerd is. De assistent of 
zorgverlener is direct op de hoogte van de situatie en 
kan de juiste actie ondernemen.
Indien gewenst wordt de melding tevens via het gsm 
netwerk als sms bericht naar een mobiele telefoon 
verzonden.

Deze oplossing kan ook op een rolstoel en in de 
slaapkamer worden toegepast. 

De All in One is voorzien van een netvoeding voor 
permanente stroomvoorziening op 230V en heeft 
ingebouwde noodstroom accu’s.

Voor een schematische weergave van de 
mogelijkheden, zie ommezijde. Wilt u meer weten? 
Neemt u dan contact met ons op.

Artikelnummer
3307-01 All in One gsm: centrale unit + pager
3307-08 All in One universele zender
3307-09 All in One polszender
AIN-2708 Signaleringsonderbreker

Let op! De apparatuur is geen medisch hulpmiddel 
of vervanging voor menselijk toezicht. Persoonlijk 
toezicht blijft noodzakelijk.
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Passieve invoer:
• Beademingsoproep via RJ
• Extra aansluiting via RJ

Actieve invoer:
• Schakelaar via 3,5 mm
• Draadloze oproep knop
• Draadloos via TBox

Uitvoer:
• ontvanger
• gsm / sms bericht
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