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Ledelys

– mod faldulykker
Hvad er ledelys?
Ledelys kan fx vise vej til badeværelset, når en beboer
står ud af sin seng om natten. Der kan anvendes en eller
flere lyskilder – alt efter afstanden til badeværelset.

Det kan også være, at personalet ønsker en alarm, hvis
beboeren ikke returnerer til sin seng i løbet af en
bestemt tidsperiode. Hvis en fastsat tid overskrides
kan det skyldes, at beboeren er faldet.

Undgå faldulykker

En del af kaldeanlægget eller ”stand-alone”

Når lyset automatisk leder vejen til og fra badeværelset,
undgår beboeren at lede efter lamper eller at blive
forvirret i mørket. Og så hjælper lyset naturligvis
med, at beboeren ikke falder over møbler, eller andre
genstande, i nattens mørke.

Ledelys kan indgå som en del af TeleVagt-systemet,
men kan også fungere selvstændigt, hvis man ønsker
det. Både controlleren og de ekstra lyskilder skal blot
sættes i en stikkontakt, så det er nemt og hurtigt at
komme i gang.

Nem installation og indstilling af funktioner

Flere muligheder

En af lyskilderne skal være en controller, som blot
sættes i en stikkontakt. Fra controlleren har personalet
nem adgang til alle funktioner. Det kan typisk være, at
ledelys udelukkende skal tænde og slukke om natten.

Udover at lyset kan tændes, når en beboere træder ud
af sengen, kan det også ske, når en dør åbnes.

•

Undgå faldulykker om natten

•

Alarm ved lang tid på badeværelset

•

Registrering, når der trædes ud af sengen

•

Nem at betjene for personale

•

Nem og hurtig installering

•

Kan benyttes i TeleVagt-systemet og som ”stand-alone”

Af illustrationen herover fremgår en enkelt løsning
med en sensor ved sengen og en enkelt lyskilde ved
badeværelset.
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På illustrationen herover vises, hvordan ledelys kan guide en beboer rundt på
gangarealer – med hjælp fra flere lyskilder.
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