Het VIVAGO zorghorloge
voor veiligheid en welzijn
Functies van het horloge
Vivago combineert verschillende functies,
die in het zorgproces zeer belangrijk zijn:


Welzijnsmonitoring:
realtime slaap- en activiteit monitoring,
slaapkwaliteit, welzijnsrapportage.



Automatische alarmering:
o.a. bij nachtelijke onrust, abnormale
hoge en lage activiteit, achteruitgaan,
beroerte, onderkoeling, epilepsie.



Verpleegoproep:
handmatige oproep met locatie
gegevens, spreekluisterverbinding optioneel.



Dwaaldetectie:
dwaalalarm zonder bouwkundige obstakels (past in Wet Zorg en Dwang),
wegloop preventie, leefcirkels instelbaar, GPS tracking met geofence functie.

Vivago welzijnsinformatiesysteem
Vivago is speciaal ontwikkeld voor de zorg van mensen met (beginnende)
dementie, Parkinson’s, slaapapneu, bij revalidatie, met een verstandelijke of
lichamelijke beperking en voor medische diagnostiek bij slaapstoornissen.
Naast handmatige verpleegoproep signaleert Vivago mogelijk noodsituaties en
alarmeert automatisch, wanneer de mens daartoe niet meer in staat is.
Vivago levert belangrijke informatie op over het welzijn en de conditie van de mens
voor het sturen en verbeteren van het zorgproces. Vivago voldoet geheel aan de
data privacy richtlijnen zoals vastgelegd in de Nederlandse AVG richtlijn (EU: GDPR).
Vivago kan zowel in een zorginstelling als voor thuis worden toegepast.
Vivago is een medisch erkend en gevalideerd meetinstrument volgens EU normen:
Medical Regulation MD 2017/745
ISO 10993 richtlijn biocompatibiliteit
ISO 13485 kwaliteitsmanagement
Producent: Vivago Oy, Finland
Distributie in Nederland en Vlaanderen:
Actiaal
Zillvervlek 27
4814 VB Breda (NL)
Tel. (+31) (0)76-515 0 515
i: www.actiaal.nl en www.vivago.com
e: info@actiaal.nl
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Het Vivago horloge
Meerdere sensoren in het Vivago horloge registreren nauwkeurig het
bewegingspatroon van de drager, meten de temperatuur van de
huid, signaleren dat het horloge om de pols zit, dat de drager zich
binnen het bereik van een ontvanger bevindt en detecteren
dwaalgedrag, waarbij het verlaten van een veilige zone direct wordt
gemeld en/of een deur of lift wordt dichtgehouden. De oproepknop
op het horloge kan gebruikt worden voor handmatige
verpleegoproep en voor assistentie-/noodoproep. Automatische
alarmen worden gegenereerd als bijvoorbeeld het horloge een bepaalde tijd geen
beweging registreert, het gevolg van een val, of juist een plotselinge hoge activiteit
signaleert, bij paniek, onrust of epilepsie, of bij een geleidelijke verslechtering van de
mobiliteit en de slaapkwaliteit.
Met het Vivago horloge wordt het slaapwaak
patroon in een activiteitcurve in beeld gebracht
en is de kwaliteit van de nachtrust zichtbaar. Het
horloge levert informatie op voor zorgverleners
over het welzijn. De effecten van de interventies
en/of medicatie zijn direct zichtbaar. De
rapportage is helder, geeft een betrouwbaar
beeld van het welzijn en kan met betrokken
artsen, familie of mantelzorg worden besproken.
Het Vivago horloge heeft een modern design, is waterdicht en is in diverse kleuren
verkrijgbaar; zonder het stigma van een typisch zorgproduct. De oplaadbare batterij
blijft 5 tot 6 maanden onafgebroken functioneren. De acceptatie van het horloge
door de drager is zeer groot, zodat de investering goed tot zijn recht komt. Met
Vivago kan het zorgproces worden verbeterd. Het Vivago horloge verlaagt
aantoonbaar de zorgkosten en verdient zich voor de zorgorganisatie terug.

Vivago Server of cloud applicatie
Een computersysteem (server) met de Vivago Vista software verzamelt, analyseert
en rapporteert de data van alle aangesloten cliënten. Alarmen worden door
gestuurd naar telefoons of smartphones, waarbij ontvangst, acceptatie en
eventuele spreekluisterverbinding wordt gereguleerd. Login accounts bepalen de
rechten voor visualisatie, modificaties en inzien van rapportages en cliëntendata,
geheel volgens de AVG richtlijn. Afhankelijk van de eisen omtrent alarmering en
beheer is een eigen server, Citrix omgeving of een Vivago cloudserver toe te passen.

Vivago MOBILE app
Voor smartphones en tablets (Android en iOS) is een MOBILE app
beschikbaar voor ontvangst en afhandeling van alarmberichten,
presentatie van activiteitcurven en welzijnsrapporten. De
gebruiksrechten van de app worden in de Vivago server beheerd.
Door middel van notities kunnen handelingen door
zorgmedewerkers op de Vivago server in het cliëntendossier worden
bewaard en onderling aan collega’s worden doorgegeven.
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Toepassing intramuraal
De Vivago zorghorloges staan continu draadloos in verbinding met
ontvangers in een zorginstelling. De ontvangers zijn met de Vivago
server verbonden via IP (het datanetwerk) en daarmee gevoed (PoE).
Ontvangers met 4G draadloos internet zijn ook leverbaar.
De ontvangers worden veelal in gangen of algemene ruimten
gemonteerd en kunnen van meerdere horloges tegelijkertijd
informatie doorgeven. Omdat geen bekabeling in de woning of
slaapkamer nodig is, zijn de installatie- en onderhoudskosten zeer
gering.
Ook is het systeem eenvoudig inzetbaar bij renovatie of tijdelijke
bewoning.
Het bereik van de ontvanger is 50
tot 60 meter, in een bebouwde
omgeving ca. 25 meter. Een
dwaaldetector heeft een bereik
instelbaar van 2 tot 10 meter.
Alarmen worden doorgestuurd
naar DECT, IP-DECT of smartphone.
Voor bekabelde en draadloze communicatie zijn verschillende ontvangers
leverbaar: met IP-PoE aansluiting (voeding vanuit het datanetwerk) of voorzien van
een 4G SIM card voor draadloos internet (IoT / Internet of Things).

Toepassing thuis: Vivago DOMI
Met een DOMI ontvanger staat het Vivago zorghorloge continu in
verbinding met een Vivago (cloud) server via 4G draadloos
internet. De verbinding wordt continu bewaakten bij uitval
gesignaleerd. De DOMI ontvanger beschikt over een oplaadbare
batterij, die de ontvanger tenminste 48 uur onder spanning houdt.
Dat biedt zekerheid bij stroomuitval en daarmee is de DOMI
ontvanger ook geschikt voor mobiele toepassingen.
Met het horloge en de alarmknop op de DOMI worden direct oproepen gestuurd en
kan een spreekluisterverbinding worden gemaakt. Via de stopknop kan een
onbedoeld alarm worden geannuleerd. De zorgtijd is met de IN en UIT knoppen vast
te leggen. Op elke DOMI ontvanger kunnen 2 Vivago horloges worden gekoppeld,
maar ook extra sensoren, zoals deurcontact, bewegingssensor of oproepdrukker.

Vivago MOVE
Een speciale uitvoering van het Vivago horloge is de Vivago MOVE: deze heeft een
BlueTooth LE verbinding met een Android smartphone of tablet. De MOVE app geeft
de informatie door naar een Vivago (cloud) server.
Voor meer informatie vraagt u
de Vivago MOVE brochure
aan.
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Welzijnsrapporten voor zorgmedewerkers
De Vivago software analyseert data realtime en levert belangrijke informatie op van
het welzijn van uw cliënten. Deze informatie wordt overzichtelijk aan uw
zorgmedewerkers gepresenteerd in standaard dag- en weekoverzichten en
welzijnsrapporten, waarin korte en lange termijn trends direct zichtbaar zijn.
Conditieveranderingen worden automatisch gesignaleerd en in de
welzijnsrapporten vermeld. Notificaties kunnen naar de betreffende
zorgmedewerkers worden verstuurd. Zo wordt de zorgverlener dagelijks
ondersteund in het kunnen leveren van de beste zorg voor uw cliënt.

NOTIOTM: Procesinformatie voor zorgmanagers
Om inzicht te krijgen in de prestaties van zorgprocessen binnen uw organisatie,
personele inzet en de ontwikkeling van verbeterplannen, is de NOTIO Dashboard
module binnen het Vivago welzijnsinformatiesysteem ontwikkeld.
NOTIO houdt waardevolle procesinformatie continu bij en rapporteert aan het
zorgmanagement op overzichtelijke wijze grafische weergaven en kerngetallen.
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PRODUCT OVERZICHT
HORLOGES




Type CARE 8001 (zonder dwaaldetectie, batterijduur 5-6 maanden)
Type CARE 8005 (met dwaaldetectie, batterijduur 3-4 maanden)
EU snelllader

Kleuren: grijs, beige, zwart of wit/fuchsia.
Horlogeband: anti-allergisch kunststof inbegrepen. Leer of stretch textiel verkrijgbaar.

ONTVANGERS






Viva Point: ontvanger, IP-PoE versie.
Viva Point GSM: ontvanger, 4G draadloos internet.
Go Point: dwaaldetector, IP-PoE versie.
Room Point GSM: ontvanger, 4G draadloos internet, met spreekluister functie.
DOMI: voor thuis, max 2 horloges, 4G draadloos internet, met spreekluister functie.

OVERIGE APPARATUUR





Vivago LOCATE: GPS tracker, SOS knop, spreekluister functie, geofence alarm.
Vivago DI2 interface: draadloze interface voor 2 externe sensoren.
Vivago ADDON: kledingclip/oproepdrukker met/zonder dwaaldetectie
Vivago tafeloproepdrukker: voor cliënten met geringe spierkracht.

SOFTWARE





Vivago VISTA basis software.
Vivago MOBILE app voor Android en iOS (verkrijgbaar in de Play Store/App Store)
Vivago PLAN module: grafische module voor alarmpresentaties.
Vivago NOTIO: dashboard voor management informatie.

Belangrijk:
De analyse van een activiteit curve of een automatisch alarm kan het beste worden gedaan
door en gecombineerd met de ervaringen van professionele zorgmedewerkers. Op deze
wijze kan Vivago bijdragen aan de aandacht en bij de verbetering van de zorgverlening
voor de cliënt. Vivago is slechts een innovatief technisch hulpmiddel om de zorgverleners te
ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken en levert daarmee een bijdrage aan de
kwaliteit van leven.
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