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Vibby faldalarm
Hvad er et Vibby faldalarm

Hvordan virker faldalarmen?

Vibby faldalarm er en lille alarmsender, der automatisk
afgiver en alarm ved fald. Brugeren kan derudover selv
aktivere en alarm med et enkelt tryk på alarmknappen.
Vibby faldalarm giver derudover altid besked tilbage til
alamgiver, at alarmen er afleveret korrekt.

Et fald måles vha. af både højdemåler og accelerometer.
Dvs. at fald detekteres ud fra faldhøjde og acceleration
på faldet. Skulle det ske, at et fald ikke detekteres, kan
en alarm aktiveres via en manuel alarmknap.

Hvem er Vibby faldalarm til?
Vibby faldalarm er velegnet til borgere, der bor i eget
hjem, men fx døjer med gangbesvær, svimmelhed eller
tendens til at falde. Sker der et fald, kan alarmen sendes
til både hjemmepleje eller en vagtcentral. Faldalarmen
kan også anvendes på plejehjem, hvor plejepersonalet
hurtigt kan få besked om et fald.

Når alarmen sendes, vil faldalarmen vibrere og lyse rødt.
Alarmen kan derudover annulleres – ved at placere sin
håndflade hen over alarmsenderen indtil den stopper
med at vibrere. En intelligent software, i selve enheden,
hjælper derudover med at reducere antallet af falske
alarmer.
Udstyrskrav:
• Vibby faldalarm kan anvendes sammen med 		
		Careline tryghedsalarmer.
• Vibby faldalarm fungerer på TeleVagt/Composio
		 – med krav om, at der benyttes WLR2.

Funktioner

Fordele

• Falddetektering

• Lille og let

• Højdemåler og accelerometer

• Kan bæres som armbånd eller halskæde

• Alarmknap

• To-vejs alarmsender til sikring af korrekt alarmering

• Nem afstilling af alarmer

• Vandtæt jf. IP67 og stødsikret jf. K7

• Automatisk batterialarm (keep alive)

• Nemt batteriskifte

• Tydelig tilbagemelding ved korrekt alarmering

• Allergivenligt materiale

Hvorfor Tunstall?
Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af
de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske
løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder
og lignende i hovedparten af kommunerne.
Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde
med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet.
Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner
været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde
med IT-afdelingerne.
Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end
nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens
IT-arkitektur.

For mere information:
www.tunstall.dk

Specifikationer
Teknisk information
Varenummer:
01410802
Dimensioner:
37mm × 33mm × 12,7mm
Vægt:
35g
Frevens:
869.2125 Mhz – To-vejs alarmsender
Materiale:
Hus af hvid plast med bund af rustfrit stål, forkromet
allergivenligt (FDA) samt et allergivenligt gummi
armbånd.
Batteri:
3 V Lithium Sony CR2477
Batterilevetid:
Ca. 24 måneder (keep alive funktion)

Standarder
Beskyttelse:
IP67 (vandtæt)
K7 (stødsikker)
Direktiver:
CE
EN 300 220-2
Radio equipment directive (RED)
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