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9Solutions on Suomen johtava 
paikantavien turva- ja 
viestintäjärjestelmien sekä 
älykkäiden hoivaratkaisujen 
toimittaja.
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PALVELUTALO KOTIHOITOSAIRAALA

LUPAUS

 Tarjoamme terveydenhuollon tarpeisiin suunniteltuja luotettavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja jotka parantavat 
turvallisuutta, tehokkuutta sekä hoidon laatua palvelutaloissa, sairaaloissa sekä kotihoidossa.





Asentamisen pysähtyminen
Suojavarusteiden riittävyys
Väliaikaistilojen varustelu
Koronan leviäminen palvelutaloissa
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Nurse Call Lite - Kevyt 
hoitajakutsujärjestelmä
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"9Solutions Nurse Call Lite

hoitajakutsuratkaisun käyttöönotto

oli helppoa ja se on toiminut hyvin."

Sam-Björn Fagerlund

Koordinoiva osastonhoitaja, Satasairaala
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Mobiilisovellus
■ Hälytysten ja tehtävien 

vastaanotto ja käsittely
■ Asukaskohtainen paikkatieto 

Huonekoje puheyhteydellä 
■ Puheyhteys asukkaan ja 

henkilökunnan välille
■ Puheluiden vastaanottaminen 

automaattisesti ilman painikkeiden 
käyttöä

Hoitajakutsu
■ Asukkaan langaton 

kutsukoje sis. Hoitajakutsu 
ja kiireetön palvelupyyntö

■ Hälytyksen  kuittaus

Kevyt ja nopeasti asennettava hoitajakutsuratkaisu puheyhteydellä 
palvelutaloihin

 

 



Auttaa valvomaan infektiopotilaita tartuntariskin 
minimoimiseksi.

■ Tunnistin tekee automaattisesti hälytyksen 
hoitajan älypuhelimeen mikäli asukas poistuu 
huoneesta.

■ Pienikokoinen langaton tunnistin toimii paristoilla 
ja se on helppo kiinnittää huoneen oveen 
kaksipuolisella teipillä tai kiinnitystelineellä.

■ Käyttöönotto ei vaadi ulkopuolista asentajaa vaan 
onnistuu nopeasti ja helposti omalta 
henkilökunnalta.

Korona-asukkaan valvonta 
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Hoivakamera lisää asukkaan turvallisuutta ja säästää 
henkilökunnan työaikaa

■ Hälytyksen sattuessa kuvayhteys nopeuttaa tilanteen 
tunnistamista ja avun saamista

■ Korvaa yölliset tarkastuskäynnit yönäkökameralla 
tehdyllä etäkäynnillä, jolloin asukasta ei tarvitse häiritä 
yöaikaan

■ Helposti siirrettävissä
■ Voidaan yhdistää myös muihin hälytysjärjestelmän 

ilmaisimiin ja sensoreihin
→ Avaa kuvayhteyden jos siihen yhdistetty laite hälyttää

Natt-e hoivakamera turvalliseen etäkuvayhteyteen



Miten asukas voi hoitajan käyntien välillä?
Mihin suuntaan asukkaan vointi muuttuu?
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Aktiivisuussensorit 
apuna korona-arjessa
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“Aktiivisuusseuranta täyttää sen ajallisen aukon, joka 

väistämättä syntyy henkilökunnan käyntien välille”

Tiina Karttunen Projektipäällikkö

Tampereen kaupunki
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Seurataan yksin asuvan vanhuksen aktiivisuutta ja päivärytmiä 

jatkuva-aikaisesti sensoreiden avulla ja muodostetaan niistä 

helppolukuisia kuvaajia ja raportteja.

Järjestelmästä nähdään selkeästi, jos aktiivisuuden tasossa 

tapahtuu merkittävä muutos

▪ Kuvaajista voidaan havaita lyhyen ja pitkän 

aikavälin aktiivisuustason muutokset

▪ Asiakkaan palvelutarpeen arviointi helpottuu

▪ Lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi helpottuu

Elämänlaadun mittarit

Sensoriseuranta jatkuvaan toimintakyvyn havainnoimiseen
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Turvaranneke

■ Käytetään liikeaktiivisuuden seuraamiseen ja hälytyksen tekemiseen

Aktiivisuussensori Mett-e

■ Käytetään esimerkiksi ovien, jääkaapin, mikroaaltouunin, suihkussa käynnin ja 

wc:n käytön seuraamiseen. 

Älykäs poistumistunnistin

■ Tunnistaa asunnosta poistumisen ja asuntoon saapumisen

■ Hälytysten ajanjaksot yksilöitävissä:  lähettää hälytyksen vain esim. ilta- ja 

yöaikaan

Langaton liikeaktiivisuussensori

■ Seuraa asukkaan liikkumista asunnossa

Vuodevahti

■ Havaitsee, kun henkilön asettuu vuoteeseen, nousee vuoteesta ja  palaa 

vuoteeseen. Yhdistämällä  tieto asiakkaan aktiivisuuden seurantaan saadaan 

hälytys myös tilanteista, joissa asiakas on pitkään liikkumattomana

Sensoriesimerkkejä



Yöaikainen aktiivisuus voidaan erottaa vuorokauden kokonaisaktiivisuudesta 



Yksin asuvan vanhuksen aktiivisuutta ja päivärytmiä voidaan seurata 
tilakohtaisten sensoreiden avulla ympäri vuorokauden
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Data-analytiikka päätöksenteon 
tukena myös korona-aikana



Tietoa palvelutalon johdolle päätöksenteon tueksi



Hälytysten määrän vertailu helppoa (yö, päivä, ilta)



Ole yhteydessä!

Jäikö sinulla kysyttävää tai haluatko muuten keskustella 

yrityksemme ratkaisuista? Voit soittaa tai lähettää 

viestiä:

Mari Kärkkäinen

Ratkaisuasiantuntija

9Solutions Oy

Tel. 040 594 5156 | mari.karkkainen@9solutions.fi

Kehitämme teknologiaa, jotta terveydenhuollon 

ammattilaisilla olisi enemmän aikaa ihmisille

mailto:mari.karkkainen@9solutions.fi



