Visit
När hörseln inte räcker till

Sinnesro
för dig och dina
nära och kära
Säkerhet, självständighet och sinnesro
skänker livskvalitet och det är något
som du förtjänar när du blir äldre. Det
är också precis de kvaliteter som du
finner i våra varseblivningslösningar.
Redan idag förlitar sig många människor med nedsatt hörsel på att
Bellman & Symfon finns till som ett
stöd i vardagen och som en hjälp för
att upprätthålla kontakten med familj
och vänner. Här kan du lära dig mer
om varseblivningssystemet Visit och
vad det kan göra för dig.

Care

Varseblivning för hemmet
Ett enkelt sätt att hålla kont

Familj och vänner spelar en stor roll i våra liv och det är viktigt att hålla kontakten med dem vi bryr oss om allra mest.
Bellman & Symfon erbjuder en beprövad lösning för dig
som ibland har svårt att höra dörrklockan eller
när telefonen ringer.
Med ett Care varseblivningspaket har din familj och dina
vänner alltid möjlighet att nå dig, vilket ger en trygghet
för både dig och dina nära och kära. Det kommer
färdigpaketerat och redo att användas
med en gång.
Varseblivning hemma – allt i ett
 Dörrklocka
 Telefonanslutning
 Blixtmottagare

Håll kontakt med
familj och vänner

akten
1. Vid ytterdörren
När en vän eller anhörig ringer på
dörrklockan skickar den automatiskt
en trådlös signal till blixtmottagaren.

2. Vid telefonen
Samma sak gäller för telefonen. När
någon ringer till dig gör blixtmottagaren dig uppmärksam på det direkt.
(Fungerar via direktanslutning eller en telefonsändare som köps separat)

3. I vardagsrummet
Blixtmottagaren visar genom kraftigt
pulserande ljus att någon försöker
komma i kontakt med dig.

Safe

Brandvarnarpaket
Skyddar ditt hem och din fa

Visste du att tre av fyra bränder inträffar hemma? Om du har
en hörselnedsättning finns det alltid en risk för att du inte
hör brandvarnaren vid en olycka.
Bellman & Symfon erbjuder en pålitlig brandsäkerhetslösning
för ditt hem och din familj. Larmet kommer att väcka dig omedelbart om det skulle börja brinna, vilket gör att du kan sova
lugnt och tryggt då du vet att du alltid blir varnad i god tid.
Brandsäkerhetslösningen kommer färdigpaketerad och innehåller allt du behöver för
att göra ditt hem till en säkrare plats.
Väckning och brandalarm – allt i ett
 Brandvarnare
 Väckarklocka
 Sängvibrator

Vakna upp
fullt utvilad

milj
1. I vardagsrummet
Bränder startar oväntat och sprider sig
fort. Ett kvarglömt levande ljus kan på ett
ögonblick leda till en allvarlig incident.

2. I hallen
Redan vid rökutveckling aktiveras brandlarmet och skickar samtidigt en trådlös
signal till väckarklockan i sovrummet.

3. På nattduksbordet
Väckarklockan och sängvibratorn väcker
dig omedelbart med kraftigt blixtljus,
vibrationer och en extra stark ljudsignal.

Varseblivningsprodukter
För ett säkert och självständigt liv

De flesta äldre vill leva sina liv i bekvämligheten av det egna
hemmet, med närhet till sin familj utan att ställa för stora
krav på sin sin omgivning. För att upprätthålla ett hälsosamt
och självständigt liv för din närmaste, och som partner eller
släkting, kommer du troligtvis behöva hjälpmedelslösningar
för att underlätta vardagslivet för er båda.
Bellman & Symfon har utvecklat
en serie beprövade produkter för
just dessa behov. Genom mer än
20 års erfarenhet inom området
har våra lösningar blivit de som
idag används av både sjuk- och
hälsovård samt hemtjänst över
hela världen.

Ta väl hand om
dina nära och kära

1. Vid sängen
Är du orolig för att du inte genast
skulle upptäcka om din partner ramlade när han eller hon var på väg till
t.ex badrummet?
2. I köket
Men en trampmatta vid sängen behöver du inte längre oroa dig. Så fort
din partner kliver ur sängen varskor
din fickvibrator dig genom att vibrera.
3. Till undsättning
Det innebär att du inte behöver oroa
dig för att inte finnas tillhands när din
partner behöver hjälp.

Skräddarsy din egen l
Sändare
BE1430
Telefonsändare

BE1480
Brandvarnare

BE1410
Dörrsändare

BE1490
Babyvakt

BE1420
Tryckknappssändare

Tillbehör

BE9023
Magnetbrytare

BE9024
Trampmatta

BE9200
Dörrmikrofon

ösning

Sinnesro kommer i små förpackningar
men kan ge stora fördelar för dig och
dina nära och kära.

Mottagare
BE8102
Armbandsmottagare

BE1450

Portabel mottagare

BE1470
Fickvibrator
(Pager)

BE1260
Laddare

BE1440
Blixtmottagare

BE1580
Väckarklocka

BE1540
Portabel
blixtmottagare

Förlänger räckvidden i Visitsystemet.

BE1510
Repeater

BE1272/BE1270
Sängvibrator med/utan ljud

Produkter som
förenklar din vardag
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I 20 år har Bellman & Symfon arbetat med
att förbättra livskvaliteten för personer
med nedsatt hörsel. Våra hörselprodukter
består av en rad innovativa lösningar
som är utvecklade i ett unikt samarbete
mellan audionomer, audiologer, ledande
forskare och användare. Hörselprodukter
med oslagbar ljudkvalitet som är intuitivt
lätta att använda.

bellman.se/se/visit

