
9Solutions  är ledande leverantör av realtidspositionerande trygghets- och kommunikations-
system och intelligenta vårdlösningar.  Vårt uppdrag är att skapa miljöer för en säker och kva-
litativ vård genom att erbjuda lösningar som möjliggör effektiv kommunikation, gör relevant 
information lättillgänglig och frigör arbetstid för meningsfulla arbetsuppgifter.

9SOLUTIONS 
Trygghetslarm för särskilt boende
Realtidspositionerande trygghets- och 
kommunikationslösning för en kvalitativ vård



9Solutions lösning för särskilt boende är ett mångsidigt och lättanvänt trygghets- och 
kommunikationssystem som är framtaget för att stödja en kundorienterad vård.

Trygghet för de boende och för vårdpersonalen

Realtidspositionering underlättar snabb hjälp
Det realtidspositionerande systemet talar inte bara om 
var larmet kommer ifrån utan talar också i realtid om var 
personen rör sig inne på boendet. Detta möjliggör att en 
brukare eller personal effektivt kan sökas upp på boendet 
och att ex. en borttappad larmklocka enkelt kan hittas.

Sensorerna förutser farliga situationer
Säkerheten kan även ökas med hjälp av olika sensorer, 
så som rörelse-, aktivitets- och dörrsensorer. De följer 
situationen i bakgrunden och larmar automatiskt, 
ifall de upptäcker ett hjälpbehov. Omsorgspersonalen 
kan aktivera trådlösa tillbehör såsom rörelse- eller 
dörrsensorer för brukarens säkerhet enkelt med 
mobilappen.

Friheten att röra sig tryggt 
Den positionerande lösningen ger brukarna frihet att 
röra sig självständigt och tryggt. Om en person lämnar 
ett säkert område, larmar systemet automatiskt.

Lättanvänd och pålitlig
Att använda 9Solutions lösning kräver inget tekniskt 
kunnande. Kan du använda en smartphone så kan du 
använda vårt system! Bakgrundssystemet monitorerar 
hela tiden enheternas funktion och meddelar 
automatiskt om eventuella felsituationer eller behov av 
batteribyte.

"Lösningen underlättar omsorgsarbetet 
   så att personalen kan fokusera på brukarna."

Maija Hyttinen, servicechef,
Pieni Pelakuu vårdhemmet



Positionering

Låshantering

Överfallslarm och assistanslarm

Passagelarm

Installation av sensorer

Videoöverföring och röstanslutning

Närvaro

En personlig larmknapp ger brukaren både säkerhet och frihet.

Personalen får larmen direkt till sina telefoner och informationen förmedlas till rätt personer i 
rätt tid. Den lätthanterliga mobilapplikationen erbjuder många olika funktioner som underlättar 
omsorgsarbetet.

Allt i samma knapp och app

Personalanrop

Personalanrop

Individbaserat passagelarm

Fall-larm

 Positionering

Digital nyckel
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"9Solutions är pålitligt, 
mångsidigt och funktionellt."

Esa Aaltonen, utvecklingschef
Jyväskylä stad

Titta hur det fungerar!

9Solutions lösning för särskilt boende är pålitligt, informationssäkert och långsiktigt. 

Ett system som inte åldras

Lätt att installera
9Solutions system kräver inget större kabelarbete. Det 
går snabbt och smidigt att installera utan att personal 
eller brukare störs. Systemet kan återanvändas i nya 
fastigheter och kan anpassas vidförändrade behov.

Enkelt och kostnadseffektivt underhåll
Underhållet av systemet kräver inga resurser eller 
åtgärder av användaren, eftersom vi sköter det.

Alltid aktuell programvara 
Du har alltid en uppdaterad programvara med de senaste 
funktionerna till ditt förfogande, utan extra kostnader. 
Bakgrundssystemet monitorerar enheterna dygnet runt och 
notifierar automatiskt om det uppstår fel.

Hållbar utveckling
Vid utveckling av nya produkter använder vi oss av hållbar design 
och alla utbytbara delar återvinns eller återanvänds i vår fabrik för 
att att minimera miljöpåverkan.

9Solutions AB:s affärsverksamhetsprocesser och systemets servrar är ISO/IEC 27001-dataskyddscertifierade.




