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Vivago tänään
Vivago on ennakoiviin hoito- ja hyvinvointiratkaisuihin omistautunut
terveysteknologian edelläkävijä.
Asiakaslähtöiset ja yksilölliset ratkaisut perustuvat omaan patentoituun
mittausteknologiaamme.
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•

•
•
•
•

Avainlipputuote !
• Myynti, markkinointi ja tuotekehitys Espoossa
• Tuotteiden valmistus alihankintana MLB Electronics, Lohja
Saanut lukuisia kotimaisia ja ulkomaisia tunnustuksia
ISO 9001:2000 ja ISO 13485:1996 sertifikaatit
Suomen lisäksi järjestelmiä esim. Saksassa, Ranskassa, Italiassa
Liikevaihto n. 3,6 miljoonaa euroa

High impact innovation
2013

Best Telecare Solution / Sophia (DE)

Referenssejä Suomessa
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Menestystarinoita
•
•
•
•
•
•
•
•

Invalidiliitto Vanhus- ja vammaisyksiköitä ympäri Suomea
Aspa-Palvelut Vammaisyksiköitä ympäri Suomea
Rinnekoti-säätiö Kehitysvammaisten palveluasuminen ja
henkilöturva
Yrjö & Hanna –säätiö Takaamassa hoidon laatua
Kemin kaupunki Keskitettyä kokonaisuutta rakentamassa
Imatran kaupunki Keskitetty Vivago-ratkaisu
Porin kaupunki (Kaupunginsairaala syksy 2014) – Vivago
hoitajakutsujärjestelmä kotiuttamisen apuna
Sophia DE Paras kotiratkaisukonsepti Ernst & Young

Mikä on Vivago -järjestelmä?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoitajakutsujärjestelmä
Turvapuhelin
Automaattinen mittalaite
Automaattinen hälytyslaite
Muistihäiriöisten valvonta
Aktiviteetin ja unen seurantalaite
Reaaliaikainen seurantalaite
Hoitotyön apuväline
Hallinnon työkalu
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Hyvinvointitiedoista apua hoitotyöhön
automaattisesti!
•
•

•
•
•

Uni- ja aktiivisuustietoja tarkastelemalla saadaan
lisää puolueetonta tietoa asiakkaan hyvinvoinnista
Tietoja voidaan hyödyntää asiakkaan
palvelusitoumusta tehtäessä tai maksuluokkaa
määriteltäessä
Lääkkeiden ja kuntoutuksen vaikutuksia pystytään
arvioimaan
Toimintakyvyn muutoksista saadaan faktatietoa
Muutokset vuorokausirytmissä havaitaan
välittömästi

Asiakkaan hyvinvointiraportti
Raportissa näkyvät
• Asiakkaan tiedot
• Hyvinvointiyhteenveto
• Viimeisen viikon aktiviteettinäkymä
Voit tulostaa raportin esim. lääkärikäynnille mukaan
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Byrokratian väheneminen ja raportoinnin
automatisointi
•

Vivago ohjelmistosta ajankäyttöraportit suoraan THL / RAI –
yhteensopivassa muodossa
• Hoitotyön raportointi helpottuu ja tehostuu
• Kaikki hoitoon osallistuivat saavat ajantasaista
tietoa asiakkaan hyvinvoinnista

Hälytysten käsittely ja hyvinvointitiedot
älypuhelimilla – laiteriippumaton
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Miksi Vivago?
•
•
•
•
•
•
•
•

Helppokäyttöinen ja luotettava
Automaattiset hälytykset
Hyvinvoinnin seuranta
Raportointimahdollisuudet
Jokaisen tuote, ei leimaa käyttäjäänsä
Yksilölliset hälytysasetukset
Tieto onko käyttäjä turvan piirissä
Järjestelmän joustavuus ja laajennettavuus
• Tarpeen muutos
• Lisälaitteet ja integraatiorajapinnat

•

Hyödyt asukkaalle, hoitohenkilökunnalle, omaisille ja hallinnolle

Kiitos!
www.vivago.fi
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