
dormakaba TouchGo –
avaa oven pelkällä  
kosketuksella

Helppokäyttöinen 
lukitusjärjestelmä 
dementiapotilaiden 
hoito- ja 
palvelukoteihin.



Kätesi 
on avaimesi

Hoitokodeissa ja palvelutaloissa oikeaan 
huoneeseen pääseminen on merkittävä 
haaste. Nykyaikainen kulunvalvonta tasapa-
inottelee jatkuvasti potilaiden kunnioittavan 
kohtelun eli sen, että heille sallitaan heidän 
henkilökohtainen vapaus, ja heidän tarpeel-
lisen silmällä pitämisensä välillä.

Ei enää ei-toivottuja vieraita
TouchGo takaa asukkaan yksityisyyden, sillä 
ovenkahvaa tarvitsee vain koskettaa, jotta se 
tunnistaa, onko tulijalla lupa tulla sisään. 
Asukkaat pääsevät omaan huoneeseensa 
tietäen, että vain he ja asiaankuuluva hen-
kilökunta pääsevät sisään – luvattomat 
henkilöt pysyvät ulkopuolella. Tämä ratkaisu 
ei tarvitse monimutkaisia PIN-koodeja eikä 
kenenkään tarvitse etsiä avaimia.

Helppo käyttää
TouchGo helpottaa jokapäiväistä elämää. 
Paina vain ovenkahvaa ja astu sisään. Ovi 
pysyy auki sisäpuolelta, mutta lukittuu 
automaattisesti ulkopuolelta heti, kun asukas 
on astunut huoneeseen. Lähetintä voidaan 
joko kantaa taskussa tai kiinnittää se 
pyörätuoliin. Lisäksi sitä voidaan pitää 
ranteessa tai kaulassa, joten käyttäjän ei 
tarvitse etsiä avaimia.

TouchGo

RCID-teknologia 
TouchGo perustuu  
omaan RCID-
teknologiaamme (Resistive 
Capacitive Identification),
joka käyttää kehon 
luonnollista 
sähköstaattisuutta 
lähettääkseen
kulkuoikeudet 
ovenkahvalle.



“ On mukava nähdä 
ja tuntea asukkaiden tuntevan 
olonsa mukavaksi 
kotonaan.” 
Ruana Lehmann,  
erityissairaanhoitaja



Parempi hyvinvoinnin tunne asukkaille ja henkilökunnalle
Hoitokodin asukkaiden pitäisi tuntea olevansa omassa
kodissaan eikä joutua huolehtimaan yksityisyydestään, sillä epävar-
muus aiheuttaa stressiä ja jopa puolustusreaktioita sekä ahdistunei-
suutta. Se johtaa usein konflikteihin, joiden selvittelyyn ja raportointi-
in hoitohenkilökunnalla kuluu paljon aikaa. TouchGo helpottaa 
asukkaiden ja hoitohenkilökunnan jokapäiväistä elämää rennommin.

“ On rauhoittavaa tietää, ettei 
huoneessani voi olla muita 
kuin minä.”



TouchGo antaa asukkaille 
enemmän yksityisyyttä ja tukee 
henkilökuntaa heidän 
jokapäiväisessä työssään

Erityisetuja
Dementiapotilaiden hoitokotien asumisti-
lanne aiheuttaa usein ongelmia. Yöllä asuk-
kaat vaeltelevat ympäri rakennusta, menevät 
toisten asukkaiden huoneisiin eivätkä enää 
tunnista omia tavaroitaan. TouchGo ratkai-
see tämän: vain henkilöt, joilla on kulkulupa, 
pääsevät huoneeseen. TouchGo:lla on myös 
toinen etu: kädet pysyvät vapaina, sillä 
lähetin pysyy mukavasti taskussa. Se helpot-
taa valtavasti vanhuksia ja dementiapotilaita, 
sillä he pääsevät huoneisiinsa nyt helposti – 
rollaattoreista tai pyörätuoleista huolimatta.

Monipuolinen ja joustava
TouchGo:n ansiosta päivittäisten työtehtävi-
en suorittaminen helpottuu ja tehostuu. 
TouchGo ei pelkästään mahdollista asuin-
huoneiden ovien turvallista lukitsemista. Se 
on hyvä ratkaisu myös lääkinnällisten hoito-
huoneiden, varastotilojen, ruokailuhuoneiden, 
palvelinhuoneiden, toimistojen ja henkilökun-
nan tilojen sulkemiseksi potilailta. Joustavan 

kulkulupien myöntämisen ja poistamisen 
ansiosta lukitusjärjestelmä on koko ajan 
turvallinen. Raskaat avainniput ja lukkojen 
vaihto avainten hukkumisen takia kuuluvat 
menneisyyteen.

Peruslaitteet
c-lever pro -ovikalusteet sisältävät sisäänrak-
ennetun TouchGo-ominaisuuden, joka on 
saatavana joko E110- tai E310-versiona:
• E110 puhtaasti TouchGo-ovikalusteena 

(RCID) enintään 100 käyttäjälle per ovi. 
Manuaalinen ohjelmointi mahdollista 
suoraan ovesta ilman ennakkotietoja.

E310-versio tunnistaa RCID- ja RFID-teknolo-
giat. Se voidaan integroida saumattomasti 
dormakaba-järjestelmiin, sillä se sallii jopa 
1 000 käyttäjää per ovi. Tässä versiossa sekä 
manuaalinen että ohjelma-avusteinen 
ohjelmointi ovat mahdollisia. E310 voidaan 
yhdistää muihin RFID-pohjaisiin järjestelmiin 
tai dormakaban omiin kulkukomponentteihin.

Vanhusten ja 
dementiapotilaiden hoito 
on erittäin intensiivistä ja 
aikaa vievää työtä, jossa 
tapahtuu 
väärinkäsityksiä ja 
huoneiden sekoittumista 
päivittäin. 

Käyttö ja perusvalikoima

TouchGo-ovet voidaan lisäksi avata 
kävelytuen tai pyörätuolin kanssa – 
lähetin kulkee käyttäjän taskussa.

Asukkaiden huoneiden lisäksi myös muut 
alueet kuten hoitohuoneet, keittiöt tai 
toimistot voidaan varmistaa TouchGo:n 
avulla.

c-lever pro -oviyksikkö, joissa on 
TouchGo-toiminto ja lähettimet – jotka 
voidaan kiinnittää avaimenperään, 
korttipidikkeeseen tai rannekkeeseen.



TouchGo-
lukitusjärjestelmän 
tärkeimmät edut

• Kädet vapaina – kätesi on avain
• Turvallisuus ja yksityisyys – 

pääsy vain sallituille henkilöille
• Fiksu – sisäpuolelta ovi on aina 

auki, ulkopuolelta lukittu
• Kaikille helppokäyttöinen – 

käytä ovenkahvaa aivan taval-
lisesti ja ovi aukeaa 

• Enemmän aikaa potilaille – 
kaikki hyötyvät lukitusjärjest-
elmän helppoudesta 

• Käytännöllinen – vähemmän 
stressiä ja vähemmän työtä



“ Asukkaidemme hoitaminen on hyvin vaativaa työtä — joten velvollisuutemme 
on tehdä jokapäiväisestä elämästä mahdollisimman helppoa työntekijöil-
lemme.” 
 
Ulrich Räber, Alters & Pflegeheim Ulmiz -hoitokodin johtaja



Valtuutettu dormakaba-jälleenmyyjäsi:
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Sitoutumisemme kestävään kehitykseen

Olemme sitoutuneet tukemaan kestävää kehitystä koko
arvoketjumme matkalta taloudellisen sekä ympäristö- ja
sosiaalisen vastuumme mukaisesti nykyisille ja tuleville sukupolville.

Kestävä kehitys tuotteen tasolla on tärkeä, tulevaisuussuuntautunut
lähestymistapa rakentamisen alalla. Jotta on mahdollista antaa kvantitatiivi-
sia
tietoja tuotteen ympäristövaikutuksista koko sen
elinkaaren ajan, dormakaba tarjoaa Ympäristötuoteilmoituksia
(EPD), perustuen holistiseen elinkaaren arviointiin.

Lisätietoja osoitteessa www.dormakaba.com.

Ovensulkijat,
lukot ja helat

Oviautomatiikka
henkilöportit

Elektroninen
kulunvalvonta
ja data

Lasihelajärjestelmät

Lukitusjärjestelmät kassakaappien
lukitusjärjestelmät

Lodging Systems Huolto

dormakaba Suomi Oy
Mannerheimintie 113
00280 Helsinki
P: 010-218 81 00
info.fi@dormakaba.com
www.dormakaba.fi


