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Een veilige 
leefomgeving creëren...
dat is voor Daza de ultieme uitdaging!

De zorgverbeteraars van Daza... 
In het jaar 2000 is Daza begonnen met de ontwikkeling van de 

Optiscan. Een bijzonder effectief product dat in de loop der jaren 

een begrip is geworden binnen de gezondheidszorg. Prijzen zijn 

gewonnen en zelfs wetgeving is er door beïnvloed. 

Aangemoedigd door vele enthousiaste reacties vanuit de sector 

op onze producten, blijft Daza de problemen binnen de zorgsector 

analyseren en worden er doorlopend nieuwe producten ontwikkeld 

die voorzien in een behoefte.

Daza is mede daardoor inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevend 

bedrijf op het gebied van cliëntveiligheid, marktleider in Nederland 

en actief in verschillende landen zowel binnen als buiten Europa.

In deze documentatie vindt u een selectie van onze artikelen. 

Wanneer uw situatie vraagt om een meer specifieke oplossing, neem 

dan gerust vrijblijvend contact met ons op of raadpleeg uw vaste 

leverancier. Voor meer informatie kunt u ook een bezoek brengen 

aan onze website.
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•	Betrouwbaar	effectief

•	Vroegtijdige	waarneming

•	Onmiddelijke	informatie

•	85%	zit	nog	op	de	rand	van	het	bed!

Optiscan
Multi inzetbaar

Positieve neveneffecten.
Mede door de jarenlange ervaring van 

zorgpersoneel hebben we de effecten van de 

Optiscan in kaart kunnen brengen. 

De belangrijkste conclusies zijn:

•	Een forse afname van het aantal 

valincidenten. 

•	Corrigeren na alarm heeft een positief effect 

op het dag- en nachtritme.

•	Geen overlast door ongewenst gedrag op de 

kamer.

•	Meer inzicht in het nachtelijk gedrag van de 

cliënt.

•	Hét alternatief voor fixatie. 

•	Arbeidsdruk verminderend.

•	Betere controle op (slaap)medicatie.

•	Privacy verhogend

De Optiscan is er in verschillende uitvoeringen. 

Vraag er vrijblijvend naar bij uw leverancier.

Optiscan multi inzetbaar.
Al vele jaren is de Optiscan hét hulpmiddel 

om het aantal valincidenten te beperken. Op 

zich niet vreemd omdat de Optiscan specifiek 

ontworpen is om te detecteren wanneer men 

aanstalten maakt om het bed te verlaten. 

Echter, door de jaren heen is gebleken dat 

de neveneffecten van het toepassen van de 

Optiscan ook als zeer waardevol worden 

ervaren. En mede die neveneffecten zorgen 

ervoor dat de Optiscan een niet meer weg 

te denken hulpmiddel is in de zorgsector. 

De Optiscan kan naar ieder merk en type 

oproepsysteem melden of naar de Daza 

Pager2.

De Optiscan wordt op de vloer geplaatst, ‘kijkt’ 

laag over de vloer richting het bed in een hoek 

van 90 graden breed over een afstand van circa 

6 meter en is in staat om meerdere bedden te 

observeren.

De Optiscan garandeert een stabiele werking. 

De draadloze technologie zorgt voor een snelle 

en gemakkelijke ingebruikname.
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•	Afstandbediening

•	Praktische	bevestiging

•	Alarm	zodra	men	op	staat

•	Direct	over	het	oproepsysteem

Optiseat
‘Sta op’ detectie

Optiseat, comfortabel en effectief.
De Optiseat is een comfortabel zitkussen 

voorzien van ‘sta op’ detectie. 

Het kussen is vervaardigd van zogenaamde 

incostof wat wel zuurstof, maar geen vloeistof 

doorlaat. Tevens heeft het kussen een zeer 

hoog antislip gehalte en verminderd het de 

noodzaak om cliënten in hun stoel te fixeren.

Het instelbaar akoestisch vooralarm geeft 

cliënten een waarschuwing.

Gaat de cliënt niet tijdig weer zitten, dan 

wordt een draadloos signaal gestuurd naar 

één van onze ontvangers. Hierdoor kan de 

gealarmeerde verzorgende ter plaatse zijn 

voordat er een ongewenste situatie ontstaat. 

Met recht mag dit kussen een effectief 

hulpmiddel worden genoemd waarmee veel 

(val)incidenten kunnen worden voorkomen.
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•	Zekerheid	door	een	druk	op	de	knop

•	Bij	dwaalgedrag

•	Alarm	via	het	oproepsysteem	of....

•	direct	op	de	Daza	Pager2

Deurcontact
Alarm bij kamer verlaten

Deurcontact. 
Wanneer ouderen dwaalgedrag gaan vertonen, 

heeft dat niet alleen voor de oudere maar ook 

voor de verzorgende veelal verstrekkende 

gevolgen. Een deurcontact kan in deze situatie 

een oplossing bieden. 

Geplaatst aan de buitenzijde van de kamer 

is het voor de cliënt niet langer mogelijk 

om onopgemerkt zijn of haar kamer te 

verlaten of ongewenste ruimten te betreden 

(trappenhuizen, nooduitgangen e.d.). Ook 

andere cliënten krijgen vaak meer rust en 

privacy wanneer zij geen onverwacht bezoek 

van medebewoners meer krijgen.

Het deurcontact is voorzien van een schakelaar. 

Uiteraard communiceert het deurcontact met al 

onze ontvangers.
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•	Set	ontvanger	met	Optiscan

•	Set	ontvanger	met	deurcontact

•	Set	ontvanger	met	hals/polszender

•	Set	ontvanger	met	Optiseat

40-Serie
Praktisch, gebruiksvriendelijk 
en doeltreffend!

Wij hebben voor u onderstaande   
sets gecombineerd:
•	Set ontvanger met Optiscan  

– art.nr. 4010.

•	Set akoestische ontvanger met Optiscan  

– art.nr. 4110.

•	Set Plug & Play ontvanger met Optiscan  

– art.nr. 4510.

•	Set ontvanger met deurcontact  

– art.nr. 4020.

•	Set akoestische ontvanger met deurcontact – 

art.nr. 4120.

•	Set Plug & Play ontvanger met deurcontact – 

art.nr. 4520.

•	Set ontvanger met hals/polszender  

– art.nr. 4030.

•	Set akoestische ontvanger met hals/ 

polszender – art.nr. 4130.

•	Set Plug & Play ontvanger met hals/ 

polszender – art.nr. 4530.

•	Set ontvanger met Optiseat zitkussen 

– art.nr. 4040

•	Set akoestische ontvanger met Optiseat 

zitkussen – art.nr. 4140

•	Set Plug & Play ontvanger met Optiseat 

zitkussen  – art.nr. 4540

40 serie-sets eenvoudig in gebruik .
Voor wie onze uitgebreide ontvanger Multi te 

ver gaat in mogelijkheden en prijs, is er een 

alternatief.

In de 40 serie-sets is een ‘eenvoudige’ 

ontvanger opgenomen welke vanuit het 

verpleegoproepsysteem wordt gevoed 

(Plug&Play) of door middel van een 

adapter. De ontvanger kan middels een 

koppelkabel worden verbonden met een 

verpleegoproepsysteem of, als dat niet 

aanwezig is, een akoestisch signaal afgeven. 

Dit zijn alle variatiemogelijkheden.  

Deze sets bestaan dus uit 1 ontvanger en 

1 sensor. De set wordt uitsluitend geleverd in 

combinatie met een Optiscan, een deurcontact, 

Optiseat of een hals/polszender (met rode 

of zwarte knop). Doordat deze ontvanger 

eenvoudiger is dan onze ontvanger Multi, is 

hij ook beduidend voordeliger. Nadeel hierbij is 

dat er naderhand geen uitbreiding op mogelijk 

is. Het is dus belangrijk dat u een goede 

afweging maakt met het oog op de toekomst.
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•	Halszender

•	Zender	met	polsband

•	Tafelzender

Accessoires
Cliëntveiligheid staat centraal

Om u een indruk te geven vind u hieronder 

een greep uit ons assortiment:

• Optiscan (diverse uitvoeringen)
• Topscan
• Optiseat zitkussen (diverse 
   uitvoeringen)
• Deurcontact
• Halszender/polszender
• Horloge met oproepknop
• Tafelknop
• Trekcontact
• Rookmelder
• Koolmonoxidemelder
• Koppelcontactzender
• Veiligheidsriem
• Dwaaldetectie

Om te bepalen wat in uw specifieke situatie 

de beste oplossing is, kunt u contact opnemen 

met Daza of één van onze leveranciers.

Grote diversiteit accessoires.
In de loop der jaren heeft de ontwikkeling 

van een grote diversiteit aan accessoires ertoe 

geleid dat Daza de veiligheid van de cliënt 

steeds beter kan waarborgen.

Veiligheid als centraal thema. 
Het gaat niet langer alleen om valpreventie-

middelen. In toenemende mate kunnen 

modulaire cliëntveiligheidssystemen niet alleen 

ongewenste situaties voorkomen door detectie, 

maar ook zaken als verward- en dwaalgedrag 

van cliënten kunnen in kaart gebracht worden.

Door hierop tijdig te anticiperen kan de 

arbeidsdruk verminderd worden voor de 

verzorgenden en voelen cliënten zich vaak veel 

beter begrepen. 

Daza wil u graag adviseren m.b.t. de 

verschillende mogelijkheden en combinaties, 

die geheel op maat toegesneden kunnen 

worden op de situatie binnen uw organisatie. 

Zelfs indien er niet meteen een concrete 

oplossing voorhanden is, blijven we graag 

betrokken bij uw problemen. 

Innovatie is bij Daza immers een door lopend 

proces wat leidt tot nieuwe oplossingen!

•	Verpleger	ontvangt	alarmsignaal
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•	Diverse	aansluitmogelijkheden

•	Plug&Play

•	Akoestisch

Universele ontvanger
Breed inzetbaar

Configureren naar wens. 
De nieuwe generatie ontvangers kunt u 

volledig naar wens configureren via de PC met 

een speciale USB kabel (optioneel)

•	 Eenvoudig	nieuwe	alarmzenders	

 koppelen of eventueel verwijderen. 

 (kan ook zonder PC)

•	 Volume	wijzigen	van	het	akoestische	

 signaal.

•	 Alarm	uitgangen	en	tijden	kiezen	bij	

 verschillend type alarmen 

 (bijvoorbeeld: Alarm = Relais 1, 

 Batterij leeg = relais 2).

•	 Gedrag	van	de	LED	verlichting

•	 Eventuele	inloopvertraging	instellen

•	 Gedrag	van	de	aan/uit	knop

Kortom, met de universele Daza ontvanger is 

het altijd mogelijk om deze aan te passen aan 

uw specifieke wensen. Om te bepalen wat 

in uw situatie de beste oplossing is, kunt u 

contact opnemen met Daza of één van onze 

leveranciers.

Universele ontvanger.
De doelstelling van Daza is om alle producten 

universeel te laten werken in iedere denkbare 

situatie. Om dit te realiseren hebben we 

verschillende typen ontvangers ontwikkeld die 

draadloos kunnen communiceren met al onze 

alarmzenders of u nu een koppeling wilt met 

uw verpleegoproepsysteem, of een akoestische 

melding tijdens een alarm. De ontvangers van 

Daza maken het allemaal mogelijk!

Verpleegoproepsysteem.
De Daza ontvanger biedt de mogelijkheid 

om maar liefst 16 alarmzenders draadloos te 

koppelen. Vervolgens kunt u de ontvanger 

middels een koppelkabel aansluiten op uw 

verpleegoproepsysteem. Alarmering van alle 

draadloze Daza sensoren komen direct op uw 

verpleegoproepsysteem terecht.

De universele ontvanger wordt standaard 

vanuit een wandcontactdoos gevoed en 

kunnen, indien gewenst, ook een akoestisch 

signaal geven. Tevens is de universele 

ontvanger er ook in een Plug&Play uitvoering. 

Deze wordt dan van energie voorzien door het 

verpleegoproepsysteem mits dit systeem daar 

geschikt voor is.
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•	Alarmmelding	zonder	vertraging

•	Kamer-	en	persoonsindentificatie

•	Programmering	en	logging	via	de	PC

•	Met	stevige	bevestigingsclip

Pager2
Flexibele communicatie

Wanneer de pager verbonden wordt met 

uw PC worden deze gegevens automatisch 

gesynchroniseerd en weggeschreven in de 

database op uw PC.

Bereik nagenoeg onbeperkt.
De Pager2 ontvangt elk alarm over een afstand 

van ±40 meter (gebouw-afhankelijk). Wanneer 

dit niet toereikend is voor uw situatie kan 

die afstand nagenoeg onbeperkt verlengt 

worden door middel van onze repeaters. Deze 

‘doorgevers’ van het oproepsignaal kunnen 

simpelweg in een stopcontact worden gestoken 

en vereisen geen installatie. Tevens zijn zij 

voorzien van een noodstroomvoorziening tot 

48 uur lang wanneer er, per abuis, een repeater 

uit het stopcontact wordt verwijderd. Om dit 

niet onopgemerkt te laten, zal de repeater 

iedere 2 uur een herinnering sturen naar de 

pager, om aan te geven dat de repeater uit het 

stopcontact is genomen of dat er sprake is van 

een stroomstoring. 

De Pager2 biedt u meer 
mogelijkheden dan u denkt.
Het gaat te ver om alle instellingen en 

mogelijkheden van de Pager2 in deze flyer 

te vermelden. Maar wanneer u zich door uw 

leverancier laat informeren, zult u zelf ervaren 

dat de flexibiliteit van de Pager2 u enorm veel 

mogelijkheden biedt.

Daza biedt flexibele communicatie 
met de Pager2.
De Pager2 is een draadloze, draagbare 

ontvanger die zonder tussenkomst van andere 

apparatuur direct communiceert met onze 

alarmgevers. Hij is compact en solide gebouwd 

met een stevige, verende clip, is voorzien van 

een helder display en wordt geleverd met een 

laadstation. 

3 uitvoeringen.
De Pager2 is er in 3 uitvoeringen. Je kunt er 

16, 32 of 64 alarmgevers op ‘inlezen’.  

Dit kan direct op de pager zelf, maar beter 

is het, om dit middels de bijgeleverde USB-

kabel te doen op uw PC. Op de PC kunnen 

alle gewenste instellingen en gegevens 

geprogrammeerd worden. Tevens kunnen 

de teksten, welke op het display verschijnen 

na een oproep (b.v. K26 - Dhr. Jansen 

halszender.), ingegeven worden.Voor deze 

programmering is het noodzakelijk dat het 

programma Pager Tools (gratis te downloaden 

van onze site) geïnstalleerd is op uw Windows 

PC.

Logging.
De Pager2 beschikt over een intern geheugen 

waarin 1000 events (oproepen en de afstel 

hiervan) met tijd en datum worden opgeslagen. 


