
dormakaba TouchGo –
åpner dører med en 
enkel berøring

Det praktiske 
låsesystemet for 
alders- og sykehjem 
med 
demenspasienter.



Hånden din 
er nøkkelen

På syke- og aldershjem er det å få adgang til 
riktig rom en utfordring. Moderne adgang-
skontroll er alltid en balansegang mellom det 
å behandle beboerne med respekt og gi dem 
personlig frihet, samtidig som man holder øye 
med dem så mye som nødvendig.

Sett en stopper for ubudne gjester
TouchGo sikrer beboernes privatliv, siden 
berøring av håndtaket forteller døren om 
personen har rett til adgang eller ikke. 
Beboere kan ta seg inn på sitt eget rom, og 
vite at det bare er de og relevant personale 
som har adgang – uautoriserte personer 
holdes ute. Denne løsningen krever verken 
kompliserte PIN-koder eller at man må lete 
etter nøkkelen.

Praktisk betjening
TouchGo forenkler hverdagen. Du bare 
trykker ned dørhåndtaket og går inn. Fra 
innsiden forblir døren ulåst, mens den fra 
utsiden igjen automatisk fremstår som låst 
så snart personen har gått inn på rommet. 
Transponderen kan enten bæres i lommen 
eller festes på en rullestol. Den kan også 
bæres rundt håndleddet eller halsen, slik at 
brukeren aldri trenger å lete frem nøkler.

TouchGo

RCID-teknologi: 
TouchGo er basert  
på vår egen RCID-
teknologi (Resistive 
Capacitive Identification 
– resistiv kapasitiv 
identifikasjon),
som bruker kroppens 
naturlige elektrostatikk til 
å overføre 
adgangsrettighetene 
rett til dørhåndtaket.



« Det er fint når du kan se 
og føle at beboerne 
er komfortable i 
hjemmet sitt.» 
Ruana Lehmann,  
helsepersonell



Økt følelse av velvære for beboere og ansatte
Beboerne på syke- eller aldershjem skal føle at de er hjemme
hos seg selv og ikke oppleve bekymringer rundt privatlivet sitt – slik 
usikkerhet fører til stress, og til og med frykt og avvisning. Dette fører 
ofte til konfliktsituasjoner, som helsepersonellet må bruke tid og 
krefter på å løse og rapportere om. TouchGo gjør livet for både 
beboere og helsepersonell enklere og mer avslappet. 

« Det er godt å vite at 
ingen andre enn meg får adgang til  
rommet mitt.»



TouchGo byr på mer privatliv for 
beboerne og støtter de ansatte i 
arbeidshverdagen

Spesielle fordeler
Bosituasjonen på syke- og aldershjem som 
har omsorg for personer med demens, fører 
ofte til problemer. Om natten vandrer 
beboere rundt om i bygningen, går inn på 
andres rom og gjenkjenner ikke lenger sine 
egne eiendeler. TouchGo løser dette proble-
met: Bare autoriserte personer kan gå inn på 
relevante rom. En annen fordel ved TouchGo: 
Hendene holdes frie, siden transponderen 
ligger i lommen. Dette er en stor lettelse for 
eldre og personer med demens, siden de nå 
lett får tilgang til rommene sine – også med 
rullatorer eller rullestoler.

Allsidige og fleksible
Takket være TouchGo blir de daglige arbeids-
prosedyrene enklere og mer effektive for 
pleierne. Ikke bare kan romdørene sikres på en 
pålitelig måte med TouchGo. Den er også en 
god løsning for behandlingsrom, lagerrom, 
spisesaler, serverrom, kontorer og personal-
rom – disse dørene holdes helt lukket for 

pasienter. Siden det er så fleksibelt å tilordne 
og slette adgangsrettigheter, holdes låsesys-
temet sikkert til enhver tid. Tunge nøkkelknip-
per og behovet for å skifte lås på grunn av en 
mistet nøkkel er ikke lenger et problem.

Grunnutstyret
c-lever pro-dørbeslag med integrerte Touch-
Go-egenskaper, tilgjengelig som enten 
E110- eller E310-versjonen:
• E110 som rent TouchGo-dørbeslag (RCID) 

for opptil 1000 brukere per dør, kan pro-
grammeres manuelt rett på døren uten 
forutgående kunnskaper.

• E310-versjonen registrerer både RCID og 
RFID. For opptil 1000 brukere per dør, 
integreres trådløst i dormakaba-systemer. 
Denne versjonen byr på valget mellom 
enten manuell eller programvarebasert 
programmering. E310 kan kombineres med 
andre RFID-baserte adgangssystemer eller 
med dormakabas egne adgangskomponen-
ter.

Det å ta seg av eldre og 
demenspasienter er både 
arbeids- og tidskrevende, 
og det oppstår 
misforståelser og 
sammenblanding av rom 
hver enste dag. 

Bruksområder og grunnleggende rekkevidde

TouchGo-dører kan også åpnes med 
rullator eller rullestol – transponderen 
forblir i brukerens lomme.

I tillegg til beboernes rom kan også 
andre rom som vaktrom, kjøkken, 
kontorer og behandlingsrom sikres med 
TouchGo.

c-lever pro-dørbeslaget med TouchGo-
funksjon og transpondere – med valget 
mellom adgangsbrikke, kortholder eller 
armbånd.



De viktigste fordelene 
med 
TouchGo-låsesystemet

• Håndfri – hånden din er nøkkel-
en

• Sikkerhet og privatliv –  adgang 
kun for autoriserte personer

• Smart – fra innsiden er døren 
alltid ulåst, fra utsiden er den 
låst

• Lett å bruke for alle – bruk 
dørhåndtaket som vanlig, så 
åpnes døren 

• Mer tid til pasientene – alle drar 
fordel av låsesystemets bruker-
vennlighet 

• Godt organisert – betyr mindre 
stress og mindre arbeid



« Det å ta seg av beboerne våre er krevende arbeid — så det er vår plikt å gjøre 
hverdagen så enkel som mulig for de ansatte.» 
 
Ulrich Räber, direktør for Ulmiz-aldershjemmet



Din autoriserte dormakaba-partner.
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Vårt engasjement for bærekraft

Vi forplikter oss til å fremme en bærekraftig utvikling i hele
verdikjeden vår, som samsvarer med vårt økonomiske, miljømessige og
samfunnsansvar med tanke på nåværende og fremtidige generasjoner.

Bærekraft på produktnivå er en viktig, fremtidsrettet
tilnærming for byggebransjen. For å kunne gi kvantifiserbare
opplysninger om et produkts miljøeffekter gjennom hele dets
livssyklus fremstiller dormakaba miljøprodukterklæringer
(EDP-er), basert på helhetsvurderinger av levetiden.

Mer informasjon er tilgjengelig på www.dormakaba.com.
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