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Swan CareCom
In een zorgcentrum is het cruciaal een efficiënt en 
betrouwbaar communicatie- en oproepsysteem 
te hebben, dat goed functioneert in alle ruimten 
in het centrum. Daarom is een Swan CareCom 
de juiste oplossing. Het is een geïntegreerd com-
municatiesysteem en bedoeld voor persoonlijke 
draadloze signalering.

Individuele oplossingen
Ouderen en gehandicapten hebben verschillende be-
hoeften ten aanzien van de fysieke mobiliteit, wat flexi-
biliteit en snelle veranderingen van de zorgbehoefte 
nodig maakt. Swan CareCom voldoet aan deze vraag 
en maakt het de cliënten mogelijk een persoonlijke 
zorgaanbod te ontvangen die zo veel mogelijk veilig-
heid in en vreugde aan hun leven geeft.

Vrijheid
Draadloze alarmering geeft veel (bewegings)vrijheid. 
Met Swan CareCom kan buitenshuis hulp gevraagd 
worden. Het gebied binnen- én buitenshuis kan 
beveiligd worden, zodat de cliënt vrij kan bewegen.

Rustig werken
Het personeel kan op een andere en ongestoorde 
manier werken. Het alarm wordt ontvangen als een 
duidelijk tekstbericht op de draadloze telefoon. 

Het personeelslid kan nu de zorg afmaken en tege-
lijkertijd geïnformeerd worden over de taak die nog 
gedaan moet worden. Wanneer een oproep niet be-
antwoord wordt, zal een vervolgoproep automatisch 
naar één of meerdere collega’s worden verstuurd.

Vriendelijke dementiebeveiliging 
Met Swan CareCom kunnen dementiepatiënten vrij in 
en rond een zorgcentrum bewegen. 
Het terrein kan in verschillende secties worden ver-
deeld. Wanneer de demente persoon een beveiligd 
gebied verlaat, kan discreet gealarmeerd worden. Het 
personeel kan deze persoon vervolgens weer in vei-
ligheid brengen.

Onbemande communicatiecentrale 
Het hart van dit systeem is de onbemande communi-
catiecentrale, een PC, voor het ontvangen en distribu-
eren van alarmoproepen. Een reserve stroomvoorzie-
ning voorkomt dat de computer tijdens stroomuitval 
geen meldingen kan verzenden en ontvangen.
Alarmeringen kunnen gekoppeld worden aan EIB-
Instabus elektrische installaties, maar ook op een 
bestaand personenzoeksysteem, verpleegoproepsy-
steem, LON-systeem en sociaal alarmsysteem voor 
telefoonverbinding, DECT telefoon, GSM telefoon of 
SMS-systemen.

CommuniCatieCentrale
- persoonlijke veiligheid als hoogste prioriteit
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Minder geluid, meer kwaliteit van leven
Wanneer een Swan CareCom systeem geïnstalleerd 
is, heerst er een opvallende rust in de instelling. Er 
zijn geen lampen die oplichten of piepers die geluid 
maken. Dus zowel de cliënten als het personeel zul-
len de woon-, leef- of werkomgeving minder lawaaie-
rig en druk ervaren.

Documentatie / meldingshistorie
De kwaliteit van de zorg kan eenvoudig gedocumen-
teerd worden met het Swan CareCom systeem. Alle 
informatie van elke oproep wordt geregistreerd en 
een simpele zoekmodule maakt het zoeken naar de 
benodigde informatie eenvoudig.

Geschikt voor de toekomst
Een investering in een Swan CareCom systeem is 
ook een investering in de toekomst. Voor updaten en 
uitbreiden van het draadloze systeem is geen instal-
latie van nieuwe hardware nodig. 

Een systeem met verschillende mogelijkheden
De Swan CareCom kan worden gebruikt als personen-
alarmering in de eigen woonomgeving en is bedoeld 
voor personen met dementie, ziekte van Alzheimer, 
valrisico, zwerfgedrag, epilepsie, enzovoorts. 
De alarmering kan worden uitgebreid met rook-/brand-
melding, valalarm, beademingsalarm, deur contact, 
kookalarm en diverse externe aansluitingen.

Een Swan CareCom systeem biedt een veilige en 
beschermende omgeving voor zowel de oudere of 
gehandicapte als het zorgverlenend personeel. 


