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Kaba TouchGo – din hand är din nyckel
En lösning för vård och demensboende
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Användare om Kaba TouchGo

Användare om Kaba TouchGo
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Altersheim Ulmiz, juni 2013:

Ulrich Räber säger: 

”Vi har både dementa och icke-dementa boende här, vilket ibland 

kan innebära problem, t ex. att någon boende går in i fel rum på 

natten. Vi har under en längre tid försökt hitta en lösning på detta 

problem. Och med  Kaba TouchGo har vi hittat den idealiska 

lösningen.”

Ruana Lehmann säger: 

”Sedan vi fick Kaba TouchGo har vi mycket mer tid för våra 

patienter, och det är lättare för dem att komma in i rätt rum nu. De 

känner sig tryggare nu eftersom endast behörig personal kan gå 

in i rummet.”



Behov på demensboende
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De boende i vårdhem och demensboende, måste utöver att de lider av sin 

sjukdom, ofta förlita sig på en rullator, käpp eller rullstol. De har då händerna 

upptagna för att kunna förflytta sig.



Möjliga situationer

Behov på demensboende
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De känner ofta inte igen sitt eget rum och hittar inte rätt. Detta innebär stress för 

både dem och vårdpersonalen.



Möjliga situationer

Behov på demensboende
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På natten när de boende skall sova, riskerar de att störas i sin sömn, eftersom 

dörrarna provas på måfå – dementa boende öppnar dörrar till fel rum.



Effekter

Behov på demensboende
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Stöld, missförstånd och förvirring hör tyvärr till livet, och boende måste brottas med 

enorm rädsla: Bekymmer om deras integritet, säkerhet, egna identitet, värdighet 

och personliga tillhörigheter i rummet.



Kaba TouchGo – Lösningen

Kaba TouchGo
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Lösningen för tryggare boende

Kaba TouchGo

9 17.07.2017Kaba TouchGo

Från utsidan kan dörrarna endast öppnas för den med behörig transponder. Inifrån 

är de alltid öppna. De boende är inte inlåsta.



Lösningen för boende och personal

Kaba TouchGo
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Vårdpersonalen har mindre incidenter att rapportera och mer tid för omvårdnaden. 

Deras dagliga arbete underlättas – tillvaron tillsammans är mer avslappnad.

Rätt person har tillträde till rätt rum vid rätt tillfälle.



Funktion

Kaba TouchGo
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Kaba TouchGo baseras på Kabas egna 

RCID-teknologi (Resistive Capacitive 

Identification), som utnyttjar kroppens 

naturliga statiska elektricitet, för att 

överföra tillträdesrättigheten till 

dörrhandtaget.

Genom att enbart röra vid 

dörrhandtaget kontrolleras användarens 

behörighet och dörren kan öppnas.

Transondern kan bäras upp till 5-10 cm 

från kroppen, t.ex. i fickan, jackan, 

rullstolen, på bältet eller handleden.



Produktsortiment – E110-serien

Kaba TouchGo
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E110 funktion:

• Kan installeras på låshus enligt Svensk 

standard

• Upp till 100 användare kan programmeras in

• Optisk och akustisk signal (röd / grön)

• Programmeras enkelt på plats med Kaba 

TouchGo-programmeringsmaster

Programmering:



Produktsortiment – E310-serien

Kaba TouchGo
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E310 funktion

• Hanterar RFID- och RCID media

• Upp till 1 000 användare kan programmeras in

• Kan integreras i Kaba stand-alone och/eller 

on-line passagesystem

• Kan även integreras i andra passagesystem 

via RFID

• Programmeras enkelt på plats med Kaba 

programmeringsmaster eller administration via 

Kabas programvara

Programmering:



Fördelarna i korthet

Kaba TouchGo
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Fria händer, handen är nyckeln

Tryggare boendemiljö

Lugnare boendemiljö

Mer tid för patienterna

Rätt person har tillträde till rätt utrymme

Trygg, enkel och bekväm användning

Tryggare boende och mindre stress för 

boende och personal



Sammanfattning
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För mer information

Kontakta Kaba AB eller din lokala 

återförsäljare.

Ytterligare information finns på 

www.kaba.com/care
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Disclaimer
This communication contains certain forward-looking statements, e.g. statements using the words "believes", "assumes", "expects", or 

formulations of a similar kind. Such forward-looking statements are based on assumptions and expectations which the company believes 

to be well founded, but which could prove incorrect. They should be treated with appropriate caution because they naturally involve 

known and unknown risks, uncertainties and other factors which could mean that the actual results, financial situation, development or 

performance of the company or Group are materially different from those explicitly or implicitly assumed in these statements. Such 

factors include:

The general economic situation / Competition with other companies / The effects and risks of new technologies / The company's ongoing 

capital requirements / Financing costs / Delays in the integration of acquisitions / Changes in operating expenses / Fluctuations in 

exchange rates and raw materials prices / Attracting and retaining skilled employees / Political risks in countries where the company 

operates / Changes to the relevant legislation / Realization of synergies / Other factors named in this communication

If one or more of these risks, uncertainties or other factors should actually occur, or if one of the underlying assumptions or expectations 

proves incorrect, the consequences could be materially different from the assumed ones. In view of these risks, uncertainties and other 

factors, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements. The Company accepts no obligation to 

continue to report or update such forward-looking statements or adjust them to future events or developments. The Company 

emphasizes that past results and performances cannot lead to conclusions about future results and performances. It should also be 

noted that interim results are not necessarily indicative of year-end results. Persons who are unsure about investing should consult an 

independent financial advisor. 

This document constitutes neither an offer to sell nor a call to buy securities of dormakaba in any legal system.

dorma+kaba®, dormakaba®, Kaba®, DORMA®, Com-ID®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, SAFLOK®, Silca® etc. are registered brands of 

dormakaba Group. Country-specific requirements or business considerations may mean that not all dormakaba Group products and 

systems are available in all markets.


