
HRTLS (Lokacijos realiu laiku sistema) pristatymas

Sveikatos apsaugos ir priežiūros poreikiams 

Apibendrinta lokalizacijos realiu laiku sistema



Apibendrinti sveikatos priežiūros sprendimai

Pagyvenusių žmonių priežiūros centrams 

Pritaikyti sprendimai kvalifikuotuose slaugos 

namuose ir pagyvenusių priežiūros centruose 

gyventojo steb÷senos ir pasiklydimų valdymas 

Greitosios pagalbos automobiliams 

Lanksčiai priimami ir suformuojami sprendimai 

smulkių ar stambių greitosios pagalbos įmonių 

darbuotojų, automobilių bei  turto apsaugai ir veiklos 

išlaidų optimizavimui

- pasiklydimų valdymas

 - gyventojo steb÷sena ir automatinis įsp÷jimo 

valdymas apie įvykius ar kritimus ar d÷l ilgo 

neaktyvumo 

-skubios pagalbos iškvietimo funkcija lengva 

naudojama sukios būkl÷s gyventojams 

- 24/7 automatizuotas greitisios pagalbos auditas.

- greitosios pagalbos turto  steb÷jimas

- užkirsti kelią atinkamai nesukomplektuotam 

greitosios pagalbos automobiliui išvykti iš stoties

-  greitosios pagalbos darbuotojų  steb÷sena

- integruota visos  RFID, GPS, GSM technologijos 

(RDA, PPP, mobilus ryšys)

Pasaulio ligoninių problemų sprendimai, skirti 
maksimaliai panaudoti esamą  turtą ir resursus ,
pagerinti paslaugų lygį, darbo procesą bei pacientų 
eilių valdymą ir užtikrinti saugią aplinką

- ligonin÷s turto jud÷jimas ir būsena

- naujagimių būsena, sauga ir apsauga

- pacientų būsena jud÷jimas

- personalo būsena, jud÷jimas ir sauga



Pacientai yra jūsų aistra ir priežastis, kod÷l jūs 
pasirinkote savo gyvenimą paskirti  sveikatos 
priežiūros 

Sanitag siekis : Mes stengiam÷s savo veikla pad÷ti 
Jūsų siekių ir pastangų efektyvumui 

Vis dažniau Jūsų veiklos kelyje atsiranda 

papildomų trukdžių, kurie neleidžia profesionaliai 

valdyti sveikatos apsaugos išteklius. Tik išteklių 

(turto ir darbuotojų) priežiūra ir apibendrintas 

valdymas

gali pad÷ti rasti sprendimo būdus kaip apsaugoti 

pacientus, personalą , kad pacientų priežiūra v÷l 

taptų pirmaeiliu siekiu.

Mes tiekiame RTLS sprendimus, specialiai sukurtus, 

optimizuoti išteklius ir apsaugoti jūsų labiausiai 

vertingą turtą. Ligonin÷s, pagyvenusių priežiūros 

centrai, greitosios pagalbos operatoriai - visa tai gali 

gauti ir pajausti daug naudos iš mūsų technologijų ir 

per mūsų pasaulinį partnerių tinklą daugiau nei 30 

šalių, mes galime būti greta Jūsų, kad pad÷ti Jums. 

At÷jo laikas grįžti prie  paciento saugios priežiūros -  

Sanitag  tikslas pad÷ti Jums .

Vizija Kokyb÷ Aptarnavimas Panaudojimas

Sanitag  - mes pasiryžę

sveikatos priežiūros srity

nuolat tyrin÷ti ir kurti

aktualius sprendimus,

kaip sutaupyti pinigų

taupant turtą ir gelbstint

gyvybes 

Sanitag - nustato 

gaminių projektavimui 

aukštai iškeltą  kokyb÷s

lygį RTLS erdv÷je 

Mes teigiame, nekeičiamą 

įsipareigojimą klientų 

aptarnavimui. Mūsų 

pasiaukojanti palaikymo 

komanda – kad jūsų pus÷je

visi reikalavimai teisingi

kiekvieno žingsnio kelyje 

Mūsų intuityvi vartotojo 

sąsaja valdo kiekvieną 

mūsų RTLS platformos 

aspektą ir yra lengvai 

integruojama į visas 

pagrindines sistemos 



Gyventojų steb÷jimas ir pasklydimų valdymas

Jei vadovaujate senjorų aptarnavimo centrui arba 

senjorų bendruomenei,  žinote, kad pasiklydimai ir 

kritimai yra du  iš didžiausių gr÷smių gyventojų 

saugumui ir sveikatai. Sanitag pad÷s Jums sumažinti

šias problemas ir padidinti ramybę jūsų gyventojų ir 

jų artimųjų.

Mūsų moderniausios RTLS sistemos stebi 

gyventojus ir pagal sukurtas gyventojams leistinus 

jud÷jimo perimetrus, leidžiama gyventojams laisvai 

jud÷ti, net nerakinant durų , kai fiksuojami perimetro

kirtimo ar kritimų atvejai, bei ilgalaikis neaktyvumas

ir automatiškai siunčiamas pavojaus signalas 

aptarnaijančiam personalui. Mūsų sistema taip pat 

apima pagalbos kvietimo variantu, kuriais lengva 

pasinaudoti ir kviestis pagalbą nelaim÷s ištiktam 

gyventojui, nesvarbu, kur jo buvimo vieta 

Suteikti ramybę jūsų gyventojų šeimoms ir įstaigų darbuotojų 
Panaudodami mūsų naujausius senjorų priežiūros 

sprendimus, kaip nuolatinį senjorų, su Alzheimer'io 

ir Dementia  bei kitokiomis ligomis, jud÷jimo ir 

būkl÷s steb÷jimą. 

Sekti gyventojo veiklą  įrenginiais be pertraukos .

Nustatyti didel÷s rizikos gyventojams iš anksto 

apibr÷žtas vidaus ir lauko ribas  ir steb÷ti gyventojų 

vietą ir statusą  mūsų  visų  įrenginių ir programų 

pagalba.

- kritimo fiksavimas įmontuoto  

judesio jutiklio pagalba

- aptakus, patrauklus sprendimas

- garsinis pagalbos kvietimo klavišas

- visiškai nealergiškas, patogus, su 

pakabuko ir apyrank÷s versija

- pilnai atsparus vandeniui

- apsaugotas nuo RFID klaidų

- ilgaamžiškas elementas

Jūsų žym÷s apsaugotos nuo 

sugadinimo RTLS technologija su 

nedideliu, aptakiu dizainu, kad 

juos būtų patogu nešiojami 

visiems gyventojams .

Įrangoje sumontuotas pagalbos  

kvietimo klavišas, judesio jutiklis,

kurie padeda nustatyti gyventojo 

kritimą, nualpimą, nejud÷jimą ir 

kitus medicininius negalavimus.

Automatiškai pavojaus pranešimas

siunčiamas programos pagalba 

nustačius asmens kritimą. alpimą, 

judesio nebuvimą  >1 val.



Greitosios pagalbos įrangos valdymas

Avarinio reagavimo laikas yra esminis bet kurioje 

situacijoje. Bet skub÷jimas gali sukelti netinkama 

svarbiausia įrangos ir netinkamai įrengtos 

transporto priemon÷s panaudojmą – d÷l ko 

gelb÷tojai negali tinkamai reaguoti ar net pakenkti

savo saugumui ir pagrindiniai veiklai.

Suteikdami pagalbą pacientams, greitųjų pagalbų 

operatorių ekipažai kiekvienais metais patiria didelių 

nuostolių d÷l prarastos įrangos. 

Pagal Sanitag – mes saugosime Jūsų turtą kaip savo 

pačių

 
Greitosios pagalbos įrangos jud÷jimo ir saugos steb÷jimas nauju lygmeniu

Pastoviai tikrinama greitosios pagalbos įrangos 

vieta realiu laiku (paskirtoje vietoje ar ne).

Bet koks įrangos, inventoriaus ar  net greitosios 

pagalbos vieneto praradimas automatiškai 

aptinkamas ir nurodoma, kad vienetas yra pilnai 

nesukomplektuotas ir signaliuojama, kad negali 

išvykti iš būstin÷s.

Stebimas turtas pagal  skaičiaus kriterijų, įskaitant 

prieinamumą, reikalingą priežiūros, kalibravimo statusą 

ir galiojimo datą. 

- aktyvaus RFID, GPS ir GSM 

technologijos

- lengvas instaliavimas

- įkraunami elementai leidžia 

sistemai veikti nenutrukstamai 24/7

- mažas įrangos dydis

Sanitag – greitosios pagalbos 

įrangos  valdymo spendimas 

naudoja Sanitag jud÷jimo 

kontrol÷s įrenginį – VCU, kuris 

leidžia nuolatos /pastoviai steb÷ti 

visas Sanitag pritvirtintas korteles 

ir perduoti greitosios pagalbos 

nustatytos įrangos ir personalo  

sąrašą bei visas jud÷jimo 

koordinates ir duomenis  per GSM 

tinklą.



Ligonin÷s įrangos sekimas

Sanitag siūlo sprendimus kurie suteikia galimybes 

sekti, kontroliuoti ir valdyti įvairiausius  ligonin÷s 

turto kiekius . Sanitag technologijos padidina 

galimybes realiu laiku sukskaičiuoti ir inventorizuoti

visą turtą vieneto dalių tikslumu.

Sanitag turto sekimo programa pateiks Jums visus 

perspejimus d÷l art÷jančių panaudojimo terminų, 

kalibravimo terminų pasibaigimo, sandelio likučių iki

leistino minimalaus nustatyto kiekio analizę.

Gauti labiausiai iš jūsų vertingo verslo turto

Sanitag turto steb÷jimo sprendimas leidžia racionaliai

steb÷ti ligonin÷s didel÷s vert÷s turto vietą ir statusą .

-valdyti savo turtą efektyviai ir pelningai 

- pagerinti turto panaudojimą ir rentabilumą

- sumažinti nuosavyb÷s veiklos sąnaudas 

Padidinti inventoriaus  nustatymo vietą realiu laiku.

Patenkinti atitikties ir saugos reikalavimus 

Gauti automatinius perspejimus apie nesankcionuotą 

turo panaudojimą.

Supaprastinti tarptautinius auditus ir ataskaitų 

teikimą 

- apsaugotas nuo RFID klastojimo

- instaliuotas judesio jutiklis kuriuo

stebimas jud÷jimas

- puikus išpildymas

 - ilgaamžiškas elementas

Dirbant su Sanitag turto valdymo 

sistema, personalas gauna pilna 

informaciją apie reikalingos 

įrangos išd÷stymą, tod÷l 

apsaugoma ir  išvengiama nuo bet 

kokio  prarasto, netinkamai 

panaudoto arba pavogto turto. 



Naujagimių saugumas ir apsauga

Gimdymo palatose ir inkubatroiuose pasirūpina, kad 

naujagimiai prižiūrimi ir saugūs, bet  netik÷tos 

problemos gali smogti iš bet kurios pus÷s. Tirov÷ yra 

tokia, kad vaikų pagrobimai ir sumaišymai vis dar 

pasitaiko.

Kai jūsų labiausiai vertingam turtui gresia pavojus.

Sanitag  jau čia, kad padeti apsisaugoti.

 Šeimai  imtis papildomos atsargos, kad apsaugoti Naujausią narį 

Apsisaugojimas  nuo vaikų grobimo : pastoviai 

saugoti najagimį apsaugotu nuo klastojimo apyrak÷s 

tipo žyme, kad žinoti, kad vaikas yra saugus ir 

nutolęs tik leistinose patalpų ribose.

Stebima naujagimio būlkl÷ ir jud÷jimas

Apsaugoma nuo sukeitimo d÷l unikalaus motinos – 

kūdikio elektroninio sutapatinimo.

Tai leidžia kiekvienai šeimai išeinant  iš jūsų įstaigos 

būti tikriems, kad viskas buvo padaryta  tinkamai ir 

jie liks patenkinti. 

Gauta paslaugų kokyb÷, pranoko jų lūkesčius .

- mažas lengvas patrauklus

- visai nealergiškas

- apsaugotas nuo RFID klaidos

- ilgaamžiškas elementas

- integruotas judesio jutiklis

- pilnai ir saugiai suporuotas su 

motinos kortele - apyranke

-

Naudojant motinos žymeklius ir 

kūdikių žymenklius 

sanitag užtikrina vaikų pakeitimo 

ir grobimų prevenciją .

Dvi kortel÷s - žymekliai yra 

suporuoti ir sinchronizuojami ir 

apsaugoti nuo  neleistino žym÷s 

pašalinimo. 



Pacientų sekimas ir sauga

Labai svarbu apibr÷žti  kuriam sveikatos apsaugos 

sektoriui jūs skirsite pacientų priežiūrą ir saugumą   

Daug skirtingų elementų gali būti įtraukta  siekiant 

palaikyti savo pacientams reikalingą sveikatos 

priežiūros lygį; kai kurie sveikatos  būkl÷s požymiai 

nepatenka į asmenį prižiūrinčio gydytojo ar 

aptarnaujančio personalo tiesioginį pasteb÷jimą.

Sanitag sukurtas pacientų  būkl÷s steb÷jimo, sekimo 

ir apsaugos sprendimas skirtas papildyti pacientų 

priežiūros veiksmingumą – leidžiant Jums nuolat 

tikrinti, palaikyti , pad÷ti ir apsaugoti nuo pastoviai 

kylančių realių gr÷smių.

Pagerintas aptarnavimas ir saugumas, kurį pateikiate pacientams 

-Užtikrinti pacientų saugą, žmogaus kritimui ar 

suklupimui aptikti , jud÷jimo steb÷jimui, ilgalaikis 

nejud÷jimo pasteb÷jimas.

- Kad suteikti skubesnį medicinos personalo 

reagavimą į paciento poreikius. Sanitag – pacientų 

korteleje (žym÷je) sumontavo kvietimo klaviša.

- Pritaikytas  skubus pagalbos  kvietimo pranešimas -

būtinas pagal  visus šiuolaikinius reikalavimus.

- Apibr÷žus tikslias koordinates pasiekiamas tikslus 

lovos pad÷ties ir paciento pad÷ties  ir būkl÷s 

st÷b÷jimas(jud÷jimas - nejud÷jimas).

- kritimo ir nejud÷jimo nustatymas

integruoto  judesio jutiklio d÷ka

- pagalbos kvietimo klavišas

- atsparus vandeniui

- mažas, lengvas ir patogus

- apyrank÷ ar pakabukas

- apsaugotas nuo  RFID klaidų

Sanitag apyrank÷s tipo kortel÷s

pagalba galima steb÷ti ir prižiūr÷ti 

neribotą skaičių pacientų bei gauti

visus pagalbos kvietimus realiu 

laiku.

Programos ir sumontuotos įrangos 

pagalba galima visualiai steb÷ti 

visus jud÷jimus patalpose ir už jų, 

paklydimus, kritimus, nualpimus.



Personalo sauga ir jud÷jimas

Sveikatos priežiūros įstaigų valdymą vykdo daug 

darbuotojų,  kurių darbo eigos optimizavimas iškelia 

didelį iššūkį kiekvienos dienos  veiklai. Profesionalus

darbo resusrsų valdymas privalo apimti ne tik 

kasdienin÷s veiklos  eigą, bet ir apimti personalo 

saugą, kuriai turi būti teikiamas ypatingas d÷mesys -

kadangi sveikatos priežiūros įstaigose galimi įvairūs 

nenumatyti atvejai ir incidentai.

Sanitag RTLS technologiniai sprendimai suteikia 

galimybes realiu laiku steb÷ti ir nuolatos 

optiminizuoti personalo darbo eigą , kuriant saugią 

aplinką visiems personalo nariams .

Personalo darbo optimizavimas ir saugios darbin÷s aplinkos sukūrimas
Nesvarbu, kokios apimtis jūsų  įstaigos dydis  arba, 

kaip šiuo metu veikia. Sanitag - personalo saugos ir 

valdymo sprendimai gali pateikti didel÷s naudos 

jums ir jūsų komandai 

- maksimaliai suteikiama personalui saugi aplinka

- pagerinamas veiklos efektyvumas ir darbo eiga 

- sumažinamas pacientų  laukimo laikas

- patogus ir funkcionajus išpildymas 

- tik nežymūs pakeitimai lyginant su

turimomis personalo atpažinimo 

kortel÷mis su vardu ir nuotrauka

- programuojami klavišai ir judesio 

jutiklis – personalo apsaugai

- ilgaamžis įkraunamas elementas su 

mikro USB jungtimi

- įmontuota RFID žyma d÷l  pra÷jimo

kontrol÷s sistemų suderinamumo 

sukurta kaip aptakus tradicinių ID 

ženkliukų  pakaitalas,Sanitag 

personalo žymeklis turi 

sumontuotus programuojamus 

klavišus ir būsenos indikatorius..

Pilnai suderinus su skaitytuvais,

galima nustatyti personalo 

identifikacinius duomenis, esamą 

vietą, užimtumą (aktyvumą), bei 

nukreipti personalą pagal situaciją 

į atitinkamoms funkcijoms vykdyti

Pavojaus, paciento pasipriešinimo 

atveju personalas gali nuspausti 

pagalbos - klavišą ir perduoti 

pranešimą apie reikalingą pagalbą



Steb÷ti, rasti, apsaugoti 



Instaliuokite sistemą, kuri tarnaus Jums

Optimizuoti jūsų personalo ir turto galimybes teikiant paslaugas
Sumažinti išlaidas ir padidinti jūsų įstaigoje pacientų saugumą 

Pagalba ir nemokamas konsultavimas  :  info@just-elektra.lt

Aplankykite mūsų tinklapy : www.just-elektra.lt


