
Een innovatieve techniek 
voor de constante observatie 

van risicopatiënten
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 Life Observer
mobile is een 

essentiële schakel 
 in de interventieketen 
voor de veiligheid van 

de patiënt.

 Hij informeert het 
verplegend personeel 

en helpt hen tijdig 
 in te grijpen.



Elke dag ontvangen de algemene ziekenhuisdiensten 
patiënten die een chirurgische ingreep hebben ondergaan, 
die een invasieve behandeling volgen of die net de afdeling 
intensieve zorgen hebben verlaten.
Deze instabiele of risicopatiënten moeten het vaak zonder 
monitoring stellen.  Ze hebben meer toezicht nodig, maar dat 
is vaak moeilijk continu te organiseren.  Bepaalde ongewenste 
voorvallen, gekenmerkt door afwezigheid van beweging in het 
bed, blijven zo onopgemerkt.  De situatie kan ernstige gevolgen 
voor de patiënt hebben of tot onvoorzien overlijden leiden.

Ziekenhuizen beschikken over interne reanimatiediensten om 
het aantal onverwachte sterfgevallen terug te dringen.  Om te 
kunnen optreden, moeten die noodteams tijdig op de hoogte 
worden gesteld van potentieel gevaarlijke situaties.
Uit onderzoek blijkt duidelijk dat risicopatiënten in ziekenhuizen 
een verhoogd risico lopen om plotseling te overlijden.  De cijfers tonen 
aan dat er per 1.000 opnames 8 onverwachte sterfgevallen 
zijn*.  In België betekent dat 34 overlijdens per dag !

Universiteit Antwerpen, FOD Volksgezondheid België, 
ALARM intervention study www.alarmstudy.be

Constante observatie van patiënten 

De passieve infraroodsensoren detecteren continu, zonder 
contact of uitstoot, alle bewegingen van het lichaam, inclusief 
zeer lichte bewegingen die verband houden met de ademha-
ling. Het algoritme is gekalibreerd om bewaking van de patiënt 
in het ziekenhuis mogelijk te maken, ook als die ’s nachts rustig 
slaapt.  Vals alarm wordt daarbij vermeden. In het geval van 
potentieel gevaarlijke situaties, gekenmerkt door afwezigheid 

van beweging in het bed, stuurt de LOm een melding naar 
een ontvanger die door het verplegend personeel wordt gedra-
gen.  Dit toestel is met name geschikt om te voorkomen dat de 
patiënt het bed verlaat en vormt zo een alternatief voor fixatie.
Het systeem is gebruiksvriendelijk voor het zorgpersoneel, 
comfortabel voor de patiënt en laat toe om tijdig op te treden en 
levens te redden.

Healthcare Devices

Eenvoudige en 
efficiënte werking

• Eén knop voor aan en uit
• … en om de gevoeligheidsni-

veaus in te stellen
• Eén knop om het alarm af te 

zetten

Wettelijke 
conformiteit en 
wetenschappelijke 
legitimiteit

• Gepatenteerde technologie
• CE - markering
• Medisch hulpmiddel Klasse I
• Wetenschappelijk gevalideerd in 

ziekenhuizen

Makkelijk te 
installeren en 
te gebruiken

Passieve contactloze 
infraroodsensoren

Gekalibreerd 
algoritme om 

valse alarmen te 
vermijden

+ Draagbare 
alarmontvanger

Life Observer mobile

Waarom risicopatiënten observeren op algemene afdelingen?

Technische specificaties LOm

Optimale positie:  65 cm boven de patient

Hoogte (ingeklapt):  140 cm

Doorsnede op de vloer:  60 cm

Nettogewicht:  7.6 kg

Spanning:  110-240 V

Batterij:  LiPo 3.7 V - 3000 mAh

Autonomie batterij:  >16 uur

Draagbare alarmontvanger 
Kan afzonderlijk gekocht worden

Afmetingen:  6 x 3 x 10 cm

Nettogewicht:  75 gr

Com. op afstand: Radiofréquentie 2,4 GHz

Batterij:  LiPo 3,7 V - 980 mAh

Autonomie batterij:  >12 uur

Oplader:   inbegrepen

Communicatiesysteem

PROACTIEF - OP AFSTAND -
GEBRUIKSVRIENDELIJK

• Communicatie via radiofrequentie 
tussen: Een lokaal bedienings- 
paneel (op de LOm) en een draag-
bare ontvanger

VERSCHILLENDE 
CONFIGURATIES MOGELIJK

• Meerdere LOm’s op meerdere 
ontvangers

• Meerdere LOm’s op één ontvanger
 bv. Voor verpleegkundigen die de nacht-

dienst alleen doen
• Eén LOm op meerdere ontvangers
 bv.: voor een groot patiëntendebiet op de 

spoeddiensten

De LOm houdt toezicht op de aan- of afwezigheid van beweging in het bed.


