
Giao tiếp Y tế cho hôm nay... và tương lai
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®HỆ THỐNG TEK-CARE  400 P5:

Trạm chính  NC402TS, NC401VFD
· Phù hợp để làm trạm máy chủ y tá
· Không cần PC
· Bàn phím màng
· Tùy chỉnh nhãn cuộc gọi, màu đèn vòm, mức độ chớp sáng, 
âm lượng và giai điệu

- Màn hình huỳnh quang 
chân không 4x40 ký tự.
- Hiển thị 4 cuộc gọi

- Màn hình cảm ứng màu LCD
- Kiểm soát dung lượng ngay 
trên màn hình
- Bàn phím trượt đính kèm với 
thiết kế nhỏ gọn

®Tek-BRIDGE  là nền tảng cho phần mềm Tek-
MMARS®400 và cho các module phần mềm tạo giao 
diện cho thiết bị phụ trợ và mạng lưới của cơ sở.

®Ðược chứng nhận UL  1069 
®và cUL  

Kiểm soát và cấp nguồn qua 
cáp CAT5 
Dây nối thiết bị trung tâm 
được kiểm soát chặt chẽ
Mọi trạm đều có thể hoán đổi 
cho nhau
Có chức năng đàm thoại

Trạm bệnh nhân, trạm nội trú, trạm nhân viên, trạm trực, trạm nhiều chức năng:

Ðèn hành lang:
Ðèn hành lang LED đa màu LI484P5 cung cấp các chỉ 
thị thị giác về cuộc gọi từ các trạm bệnh nhân, nhân 
viên, nhiệm vụ, , khẩn cấp, hiện diện và gọi 

® ®mã.UL  1069 và cUL  
Phòng tắm

 

Nút nhấn khẩn:
·SF340B Khẩn cấp
·SF337C Phòng tắm

·SF339 Nút nhấn khẩn cấp
·SF341B Mã xanh
·SF350B Hiện diện, 2 mức độ

w w w . t e k t o n e . c o m

®-Tekcare  NC300II: giám sát 512 trạm bệnh nhân cho 16 vùng, 8 trạm chính.

NC401VFD

NC402TS

®- Tek-CARE  400P: Hệ thống lên đến 15 trung tâm thiết bị NC450 nối với nhau, mỗi trung tâm thiết bị kết nối tối đa 320 trạm. 
Hệ thống có thể giám sát 4800 trạm (giường). Các thiết bị kết nối sử dụng CAT5(P5)



HỆ THỐNG GỌI Y TÁ ® TEK-CARE  NC200, NC150 & NC110:

w w w . t e k t o n e . c o m

Tính năng của hệ thống: Đó là hệ thống gọi y tá nghe/nhìn đặt trên bàn, cung cấp 
nhiều lựa chọn và phụ kiện. 
Trạm chủ chọn trực tiếp có nhiều nút nhấn cho mỗi trạm từ xa. Các hệ thống gọi 

® ®y tá Tek-CARE NC200, NC150 &NC110 đạt tiêu chuẩn UL  1069.
®-Tek-CARE  NC200:  Gồm 2 hoặc 4 PM200/20 gắn vào, thích hợp với 40/80 

trạm.
®-Tek-CARE  NC150: Có 4 tới 36 đèn/nút nhấn. Gắn thêm lên đến 4 bộ AM150, 

thích hợp 4 tới 160 trạm.
®-Tek-CARE  NC110: Không đàm thoại, có 4 tới 36 đèn/nút nhấn. Gắn thêm lên 

đến 4 bộ AM110, thích hợp 4 tới 212 trạm.

 

NC200

 
 

NC150

 

NC110Trạm bệnh nhân, trạm nhân viên:
· Ðược chứng nhận UL 1069 
· IR150B, IR155B, IR151B & IR152B có chức năng đàm thoại phù hợp với NC110.
· SF100C, SF102 & SF101C phù hợp với NC110.
· Trạm trực LI150B

®

IR150B

 

LI150B NC150 SF101CIR155B

Nút nhấn khẩn: 
Ðược chứng nhận UL  1069.
SF155B, SF337C, SF156B & SF339 
kết nối trực tiếp tới trạm chính hoặc 
thông qua các trạm giường bệnh.

®
 

Ðèn hành lang: 
Cung cấp chỉ thị 
cho các cuộc gọi.
LI381 & LI382 cho 
vùng, hành lang. 
LI382LED có đèn 
cho hành lang và 
đèn vùng.

 

LI381 & LI382

Dây gọi: Máy nhắn tin NC397A:

 

NC415  
 

NC120  
 

iOS Mobile App &  
Apple TV 
 

PM120  

LI122  
 

LI484P5  

 

LI484P5  

 

SF123 

 

SF125  

 

SF123  

 

SF121 

 

Cat5  
 

SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG 
® Tek-CARE 120

Đây là một hệ thống gọi y tá có tính thẩm mỹ cao và giá cả phải chăng, được thiết kế để dễ dàng lắp đặt và hoạt động an toàn 
lâu dài cho nhiều cơ sở y tế như: điều dưỡng cao cấp, chăm sóc cao cấp, chăm sóc khẩn cấp, bệnh viện và trung tâm phẫu 
thuật cấp cứu. Hệ thống gồm: Trung tâm kết nối thiết bị NC120, trạm chính NC415, phần mềm Tek-BRIDGE® Server NC474 , 
bộ điều khiển phòng LI122 & PM120, nút nhấn SF123, trạm SF121 & SF122, trạm trực SF125, LI122, đèn hành lang LI600 & 
LI484P5.

®-Tek-CARE  120: Mỗi CE 120 nối 6 trạm chính, 64 bộ điều khiển phòng, 20 CE kết nối với nhau lên đến 1280 bộ điều khiển 
phòng. Mỗi trạm điều khiển phòng nối 6 trạm bệnh nhân.

®HỆ THỐNG TEK-CARE  120:



®SƠ ĐỒ KẾT HỢP CÁC HỆ THỐNG TEK-CARE  400 P5:

w w w . t e k t o n e . c o m

HỆ THỐNG KHÔNG DÂY TEK-CARE® 500

Tek-CARE 500 hệ thống gọi y tá 
® không dây được chứng nhận UL

2560 đảm bảo truyền cuộc gọi nhờ 
vào công nghệ trải phổ. Các bộ 
nhận tín hiệu NC510UL, bộ lặp và 
định vị NC511UL
Các thiết bị phát không dây:
- Bộ phát dạng đeo SF503UL & 
SF504UL
- Bộ phát hiện chuyển động 
SF515UL
- Bộ giám sát cửa sổ, cửa chính 
SF520UL
- Bộ phát tiếp điểm SF525UL / 
SF525 / 2UL
- Mô đun phát không dây cho nút 
nhấn SF527UL
- Nút nhấn khẩn SF531UL
- Nút báo hiện diện/ gọi hỗ trợ 
SF529UL
- Trạm đầu giường đơn SF530UL

® 

®Phần mềm Tek-BRIDGE  
có thể kết nối đồng thời với 
các hệ thống gọi y tá của 
TekTone cộng thêm với 
các hệ thống ngoài như là 

hệ thống báo cháy, hệ thống an ninh. 
®Phần mềm Tek-BRIDGE  hiển thị ngay lập 

tức các cuộc gọi, sự kiện, tin nhắn từ tất cả các 
hệ thống được kết nối với nó

Bất cứ máy tính nào nối 
mạng với phần mềm Tek-

®BRIDGE  đều có thể tạo 
nên các báo cáo điều 
chỉnh được trên tất cả các 
hoạt động.Thêm nữa, có đến  9 máy tính nối 
mạng có thể xem tất cả các sự kiện và tin 
nhắn khi chúng xảy ra
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