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TouchGo
Handen
är nyckeln

TouchGo innebär
ökad trygghet
för de boende
och underlättar
personalens
dagliga arbete.
Trygghet är att kunna välja vem som
kan gå in i vilket rum. Enkelhet är att
inte behöva någon nyckel. Med den
unika funktionen hos TouchGo räcker
det att röra vid dörrhandtaget för
att dörren ska låsas upp, utan att
visa varken nyckel eller bricka. Varje
enskild dörr öppnas endast för
behöriga personer och förblir låst för
övriga. Innovativ välfärdsteknologi
för ökad tillgänlighet och hög
säkerhet.
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• Fria händer – handen är nyckeln
• Ökad säkerhet och integritet – rätt
person har tillträde till rätt utrymme
• Smart – dörren är alltid öppen från
insidan, från utsidan förblir den låst
för obehöriga
• Enkel och bekväm användning – inga
pin-koder eller nycklar
• Mer tid för patienterna
• Färre missförstånd innebär tryggare boendemiljö och mindre stress
för boende och personal

”Idag är TouchGo en del av vår vardag,
vi skulle inte kunna tänka oss att ha
det på något annat sätt. Vi ser det
som ett väldigt viktigt medel för vår
verksamhet och utveckling och en
lösning som fungerar betydligt
bättre än nycklar.”
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Sandra Lundberg,
boendechef på
Munkberga, har en
hög tilltro till
välfärdsteknik inom
äldreomsorgen. En
lösning som
TouchGo är enligt
henne en värdefull
investering både ur
ett arbets- och
boendeperspektiv.

TouchGo är baserat
på vår egen RCIDteknik (Resistive
Capacitive
Identification), som
använder kroppens
naturliga statiska
elektricitet för att
sända åtkomst
behörigheter till
dörrhandtaget
via beröring.

Förutom privata rum
kan även områden
såsom kök, kontor
eller behandlingsrum
säkras med TouchGo
för att underlätta
det dagliga arbetet.

TouchGo-sortimentet

c-lever pro
dörrhandtag med
TouchGo-funktion

Transponder som
nyckelbricka

Transponder som
armband

TouchGo korthållare
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Anna-Lena Fahlén,
enhetschefen på
Nyviksvägens
äldreboende.

”Hos oss bor både demenssjuka
och icke-demenssjuka, vilket ibland
kunde innebära problem – exempelvis
när någon gick in i fel rum på natten.
De boende känner sig betydligt
tryggare nu eftersom bara de själva
och behörig personal kan komma in
i rummet med TouchGo.”
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