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Secunox© Lumia+
De Secunox Lumia+ maakt deel uit van de Secunox Slimme Sensorenlijn.
Deze unieke productlijn, welke speciaal door ons is ontwikkeld, onderscheidt zich in hoge mate door
de flexibiliteit en gebruiksvriendelijk van de sensoren.
Gedurende de nacht hebben veel ouderen en hulpbehoevenden behoefte aan oriëntatieverlichting
zodra zij het bed willen verlaten. De Secunox Lumia+ biedt hiervoor de ultieme oplossing. Door een
schakeling tussen de Secunox Bewegingssensor en de Secunox Lumia+, zal automatisch het licht in de
kamer aangaan, zodra een bewoner het bed verlaat. Hierdoor kan de bewoner zich, gedurende de
nacht, op een veilige manier verplaatsen om bijvoorbeeld een glaasje water te gaan halen of naar
het toilet te gaan. Indien de bewoner te lang uit bed blijft zal automatisch een alarmmelding
verschijnen op de smartphone van de zorgmedewerker.
Door de inzet van de Secunox Lumia+ kan een gedesoriënteerd gevoel bij uw bewoners worden
voorkomen en worden valincidenten gereduceerd.

Overige gebruiksgemakken van de Secunox Lumia+ zijn:

- Flexibel inzetbaar voor elke gewenste lamp.
De bewoner of zorg kan zelf bepalen of er behoefte is
aan een fel of gedempt licht.
- Eenvoudige activatie en deactivatie.
- Draadloos inzetbaar.

De Secunox Lumia+ kan zowel in de dag- als nachtsituatie worden ingezet om dwaalgedrag of
valincidenten te registreren. Doordat de Secunox Lumia+ universeel inzetbaar is, kan een eenvoudige
koppeling worden gemaakt met diverse verpleegoproepsystemen zoals: Tunstall, Verkerk, Telezorg,
Doro Care (CareTech), NEAT, TeleAlarm (Bosch), Ascom en STT Condigi.
De Secunox Lumia+ biedt slimme verlichting wanneer het nodig is.

Wilt u een Secunox Lumia+ demonstratie of heeft u vragen over onze overige Secunox slimme
sensoren? Laat het ons weten en wij helpen u graag verder.

Intercares Nederland B.V.
Intercares Nederland B.V. is een leverancier gespecialiseerd in het bieden van intra- en extramurale
zorgoplossingen. Onze missie is “De kwaliteit van leven voor ouderen en hulpbehoevenden te
verbeteren door inzet van slimme en de juiste zorgoplossingen”. Intercares Nederland B.V. biedt meer
dan 10.000 eindgebruikers en meer dan 100 woonzorglocaties door heel Nederland eigentijdse
zorgoplossingen.
Voor meer informatie: www.intercares.nl
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