dormakaba TouchGo –
beröring är nyckeln till
dörren

Det bekväma
låssystemet för
vårdhem och
sjukhem med
demenspatienter.

Din hand
är din nyckel
I vårdhem och äldreboenden är det en
betydande utmaning att hitta till rätt rum.
Moderna passersystem är alltid en balansakt
mellan att behandla boende med respekt och
ge dem personlig frihet samtidigt som man
håller ett öga på dem efter behov.

Sätt stopp för objudna gäster
TouchGo säkerställer de boendes integritet,
eftersom det räcker att röra vid dörrhandtaget för att dörren ska kunna avgöra om
personen har tillåtelse att gå in. Boende kan
gå in på sitt rum och vara säkra på att bara
de själva och behörig vårdpersonal har
tillträde. Obehöriga personer hålls ute. Med
den här lösningen krävs inga komplicerade
PIN-koder, och ingen behöver leta efter sina
nycklar.
Bekvämt att använda
TouchGo förenklar vardagslivet. Bara tryck på
dörrhandtaget och gå in. Inifrån är dörren
fortfarande öppen (beroende på installerat
låshus), men utifrån låses den automatiskt
igen när den boende har gått in i rummet.
Transpondern kan antingen bäras i en ficka
eller sättas fast på en rullstol. Den kan också
bäras runt handleden eller halsen, så att
användaren inte behöver leta efter nyckeln.

TouchGo

RCID-teknik
TouchGo är baserad
på vår egen RCID-teknik
(Resistive Capacitive
Identification),
som använder kroppens
naturliga elektrostatik för
att överföra
tillträdesrättigheterna
till dörrhandtaget.

”Det känns bra när du kan se
och känna att de boende
känner sig bekväma i sitt
hem.”
Ruana Lehmann,
sjukvårdsspecialist

Förbättrat välbefinnande för boende och personal.
Boende på ett hem ska känna sig som om de var i sitt eget
hus och inte behöva oroa sig över intrång i sitt privatliv, eftersom
detta leder till stress och till och med nedstämdhet och ångest. Detta
leder ofta till konfliktsituationer som vårdpersonalen behöver lägga
mycket tid på att lösa och rapportera. Med TouchGo kan boende leva
sina liv och vårdpersonal sköta sina arbetsrutiner på ett avslappnat
sätt.

”Det känns tryggt att veta att
ingen annan kan komma in i mitt rum
utom jag.”

TouchGo ger mer integritet för
boende och ger stöd till personalen
i deras dagliga arbete
Vård av äldre och av
demenspatienter är
arbetsintensivt och
tidskrävande.
Missförstånd och
förväxlingar av rum sker
dagligen.

Särskild fördel
Levnadsvillkoren i hem där demenssjuka
vårdas ställer ofta till problem. På nätterna
går boende omkring i huset, går in i andra
personers rum och känner inte längre igen
sina personliga tillhörigheter. TouchGo löser
detta: bara behöriga personer kan gå in i de
aktuella rummen. En annan fördel med
TouchGo är att händerna är fria eftersom
transpondern inte behöver tas upp ur i fickan.
Det gör livet mycket enklare för äldre och
demenspatienter, som nu enkelt kan komma
in i sina rum även om de använder rollator
eller rullstol.
Mångsidig och flexibel
Med TouchGo underlättas dagliga arbetsrutiner och kan utföras effektivare. Rummen kan
inte bara låsas pålitligt med TouchGo. Det är
också en bra lösning för medicinska behandlingsrum, förvaringsutrymmen, matsalar,
serverrum, kontor och personalrum, eftersom
de här rummen kan hållas stängda för

patienter. Tack vare att du kan tilldela och dra
in tillträdesrättigheter är låssystemet alltid
säkert. Säg hej då till tunga nyckelknippor och
låsbyten på grund av borttappade nycklar.
Den grundläggande utrustningen
Dörrbeslag c-lever pro med integrerade
TouchGo-egenskaper som är tillgängliga i
versionerna E110 och E310:
• E110 är rena TouchGo-dörrbeslag (RCID)
för upp till 100 användare per dörr, manuell
programmering är möjlig direkt vid dörren
utan tidigare förkunskaper.
• E310-versionen kan hantera RCID och RFID.
Den kan integreras sömlöst i dormakaba-system för upp till 1000 användare per
dörr. Den här versionen ger möjlighet att
välja mellan manuell och programvarustödd
programmering. E310 kan kombineras med
andra RFID-baserade tillträdessystem eller
med dormakabas egna tillträdeskomponenter.

Användningsområden och grundläggande sortiment

TouchGo-dörrar kan också öppnas med
rollator eller rullstol – transpondern
ligger kvar i användarens ficka.

Förutom boendes rum kan även andra
områden som sjukvårdsstationer, kök,
kontor och behandlingsrum säkras med
TouchGo.

Dörrbeslag c-lever pro med TouchGofunktion och transpondrar, antingen
med nyckelbricka, korthållare eller
armband.

De viktigaste fördelarna
med
TouchGo-låssystemet

• Handsfree – din hand är nyckeln
• Säkerhet och integritet – endast behöriga personer kan
komma in
• Smart – dörren är alltid öppen
inifrån (beroende på installerat
låshus), men låst utifrån
• Enkel att använda för alla –
manövrera dörrhandtaget som
vanligt och dörren öppnas
• Mer tid för patienterna – alla
drar fördel av det bekväma
låssystemet
• Välorganiserat – betyder mindre stress och mindre arbete

”Att vårda och ta hand om våra boende är ett mycket krävande arbete — därför
är det vår skyldighet att göra vardagen så enkel som möjligt för våra medarbetare.”
Ulrich Räber, föreståndare för Ulmiz ålderdoms- och vårdhem

Vårt hållbarhetsåtagande
Vi strävar efter att främja en hållbar utveckling längs
hela vår värdekedja i linje med vårt ekonomiska, miljömässiga och
sociala ansvar gentemot nuvarande och framtida generationer.
Hållbarhet på produktnivå är ett viktigt, framtidsorienterat
arbetssätt inom konstruktion. För att kunna lämna kvantifierad
information om en produkts miljöpåverkan genom hela
livscykeln, tillhandahåller dormakaba miljödeklarationer
(EPD) som baseras på holistiska livscykelbedömningar.
Mer information finns på www.dormakaba.com.
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