Voorzijde brochure Beeldalarm voorbeeld
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De zorgdriehoek verbonden:
Mobiléa verbindt cliënt, mantelzorg en
zorgorganisatie ter ondersteuning van
het zorgproces. Zodoende kan er vaker
contact zijn en worden cliënten in hun
zelfredzaamheid geholpen.
Mobiléa Beeldzorg werkt zowel op
Android en iOS smartphones en tablets als ook in de webbrowser op elke
computer met een webcam. Veilig en
gecertificeerd voor de zorg. Mobiléa
Beeldzorg kent functies zoals beeldbellen, agenda, spelletjes, radio, enz.
Mobiléa Beeldalarm is een extra App
die wordt verbonden met de Beeldzorg
App en in samenwerking met ouderen
en zorgorganisatiesis ontwikkeld. Deze
App werkt nu alleen op Android.
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Pure eenvoud in beeldzorg

Beeldalarm
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Telefoon: 0000 111 222

Zelfredzaam thuis wonen.

Adresstraat 3 3311 AB Stad
www.zorgorganisatie.nl E-mail: infovande@zorgorganisatie.nl

Informatie en de begeleiding geven wij u persoonlijk.
Neem vrijblijvend contact met ons op.
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NEN 7510-1:2017
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Pure eenvoud in beeldzorg

Mobiléa: direct de zorg in beeld met behoud van zelfredzaamheid.

11. Beeldalarm

22. Beeldzorg, Chat en Beeldbellen

33. Agenda

Eenvoudig zelf te bedienen. Zorgmedewerkers zien gelijk hoe het met u gaat

U kunt beeldzorg ontvangen van zorgmedewerkers.

Via de agenda kunnen zorgmedewerkers en familie zaken aan u doorgeven.

en kunnen snel een betere inschatting van de situatie maken.

En beeldbellen en chatten met buren, vrienden en familie.

Zoals geheugensteuntjes voor afspraken of het innemen van medicijnen.

Mobiléa Beeldalarm KIT:

Android tablet op wifi

Rubberhoes met handvat

Magneet oplaadkabel

Handleiding cliënt

Deze informatiefolder

Helpbuttons en draagclip

Hoe werkt Beeldalarm?
U drukt op de Helpknop van de Android tablet. De zorgmedewerker ziet dat
u ALARM maakt en niet gewoon wilt beeldbellen. De zorgmedewerker kan
zien en horen wat er aan de hand is. Indien u niet bij de tablet kunt komen
drukt u op een Helpbutton. De zorgmedewerker probeert met u te spreken.
Lukt dit niet dan komt de zorgmedewerker naar u toe. Indien het internet
onverhoopt niet (snel) genoeg werkt wordt er via SMS gealarmeerd en
krijgen de zorgmedewerkers uw gegevens als tekstbericht.
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Aanvulling met rode Helpbuttons:
Deze kunnen naar wens worden geplaatst. Advies is bij het toilet, in de
badkamer en bij het nachtkastje. Plus één Helpbutton als draagclip aan
uw kleding voor Hulp binnen handbereik.

U bent in gesprek.
Druk op Help

Wacht op de
medewerker.

Starten met Beeldalarm:
Uw zorgorganisatie begeleidt u in de aanschaf en werking. Het liefst
in samenspraak met uw familie en/of andere direct betrokkenen.
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Komt het gesprek toch niet
tot stand? Wij versturen
automatisch het ALARM
naar de hulpdienst.

Tablet niet in de buurt?
Druk op een Helpbutton.
Wij starten beeldzorg op.
Bij geen beeldcontact komen we.

