
SMART Care Control®

Verpleging – intelligent en persoonlijk



Op sensoren gebaseerd bewakingssysteem

SMART Care Control combineert individuele, op sensoren gebaseerde monitoring van bewoners met 

draadloze meldingsfuncties en specifiek programmeerbare bedfuncties.  De intelligente monitoring 

van SMART Care Control geeft bewoners en hun families de gemoedsrust dat verzorgend personeel 

direct op de hoogte worden gebracht als er iets misgaat.

// Bedverlatingsmonitor met bedrandgevoeligheid

// Registratieperiode van bedafwezigheid

//  Detectie van micro- en macrobewegingen

//  Sensorfuncties modulair uitbreidbaar

Intelligente bedbesturing

De programmeerbare bedbesturing kan individuele voorkeursposities voor elke bewoner  

afzonderlijk opslaan – en, indien het therapeutisch noodzakelijk zou zijn, ook de grenzen bepalen 

waarin de bewoner de bedpositie zelf kan veranderen met de gebruikelijke handbediening.

SMART Care Control maakt gebruik van gevestigde draadloze technologie voor veilige gegevensover-

dracht. De technische functionaliteit van verpleegbedden met SMART Care Control kan dus ook door 

onderhoud op afstand worden gecontroleerd. Dit bespaart u tijd en beschermt uw investering.

De bedverlatingssensormat registreert niet 
alleen de aanwezigheid in bed, maar ook de 
bewegingsprofielen van de bewoners.



Op sensoren gebaseerd bewakingssysteem De SMART Care Control Apps

De gehele wooneenheid te allen tijde in beeld
De innovatieve app geeft u een snel overzicht 
van de relevante gegevens van alle bedden in uw 
wooneenheid – onafhankelijk van waar u zich nu 
in het huis bevindt.

Tijdwinst door waardevolle informatie.
De grafisch weergegeven gegevens tonen onder 
andere de bewegingsprofielen van de bewoners 
in bed – een belangrijke basis voor de besluit-
vorming bij decubituspreventie.

SMART Care Control kan voor elke bewoner 
afzonderlijk worden geconfigureerd: 
•  Definitie van de signaleringsfuncties 
•  Programmering van de gewenste  
    bedhoudingen
•  Documentatie van bewegingspatronen in bed

SMART Care Control koppelt de gegevens van de geïnte-

greerde sensoren aan de technologie en geeft ze grafisch 

weer.  

Dit geeft u een waardevol, uniek overzicht van het welzijn 

van uw bewoners - zonder onnodige controles aan het bed. 

U kunt zich concentreren op de belangrijke taken!

SMART Care Control slaat automatisch alle gegevens op en 

stelt deze ter beschikking voor de documentatie. In geval 

van vragen, heeft u met SMART Care Control de zekerheid 

van een uitgebreid, gedocumenteerd bewijs.

Met de SMART Care Control Navigator app bestuurt u de 

technische functies van het verpleegbed. 

Met de SMART Care Control Monitor-app heeft u altijd een 

draadloos overzicht van de gegevens- en signalerings-

functies van de sensoren.

//  Intuïtief bedienbaar voor smartphone en tablet

// Draadloze signalerings- en bewakingsfuncties

//  Individueel ingesteld voor elk bed.

//  Documentatie van alle gegevens
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Gekwalificeerde meldingen voor een op de situatie  
van toepassing zijnde verzorging

SMART Care Control helpt u het overzicht te behouden: De app zal u vertellen welke onder uw hoede zijnde bewoners 

hulp nodig hebben – en laat ook zien wie er momenteel zelfstandig mee om kan gaan. Hiermee kan het verzorgend  

personeel op de van toepassing zijnde situatie reageren en zo tijd en moeite besparen. 

SMART Care Control biedt 3 soorten berichten die voor 

elke bewoner afzonderlijk kunnen worden geconfigureerd.

•  Eenvoudig bericht als statusrapport in de app 

•  Stil alarm als aanwijzing op de smartphone

•  Directe verpleegkundige oproep d.m.v. het 

 oproepsysteem in de instelling

// Snel overzicht van alle bedden in de    
 wooneenheid met tablet en smartphone app

// Op de situatie van toepassing zijnde  
 signaleringsfuncties

// Meer veiligheid en meer vrijheid voor 
 bewoners 

// Het werk vergemakkelijken voor zorgverleners



De practico alu SCC combineert alle eisen van een  

modern en doordacht verpleegbed - en brengt het  

pluspunt van intelligentie: De SMART Care Control- 

technologie is reeds voorbereid.

De practico alu SCC is uitbreidbaar:

Aanvullende sensoren kunnen op een later tijdstip ook 

in het systeem worden geïntegreerd, waardoor de intelli-

gente functies van SMART Care Control continu kunnen 

worden verbeterd.

Het intelligente verpleegbed

Het practico alu SCC – het eerste 
verpleegbed dat verkrijgbaar 
is met de toekomstbestendige 
SMART Care Control-technologie.

//  Uitgerust met SMART Care Control

//  Individueel programmeerbare bedfuncties 

//  In hoogte verstelbaar van 25 - 80 cm

//  Ergonomische rugleuning ter onder- 

 steuning van een fysiologische zithouding

//  Bedverlenging zonder gereedschap tot 220 cm 

 inclusief verlenging van de bedhekken
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Technische wijzigingen voorbehouden.

Wilt u meer informatie? 

Meer informatie over de SMART Care Control is 

gemakkelijk te vinden op het internet. U hoeft alleen 

maar de weergegeven QR-code te scannen en u 

komt automatisch op onze website terecht.

Wilt u persoonlijk met ons praten? 

Advies krijgen? 

U kunt ons toegewijde team telefonisch of per e-mail 

bereiken. Neem gewoon contact met ons op!


