
Vivago-hyvinvointiratkaisu nopeasti käyttöön tilapäishoito-
yksikköön, osastolle tai kotihoitoon

Varaudu hyvinvointiratkaisulla 
koronaa vastaan

Koronaepidemian äkillinen leviäminen aiheuttaa terveydenhuollon kanto-
kyvylle haasteita, jolloin nykyisten tilojen kapasiteetti ei enää riitä ja tarvitaan 
nopeasti tilapäisiä hoitopaikkoja. Olemme jo toimittaneet taistelussa koronaa 
vastaan asiakkaille ratkaisuja lisäpaikoille nopealla toimitusajalla.
 

Miksi Vivago sopii taisteluun koronavirusta vastaan?
Vivago-ratkaisuun sisältyy potilaalle annettava ainutlaatuinen Vivago CARE 
-kello, jonka avulla voidaan kutsua apua nappia painamalla. Lisäksi kellon ke-
räämän reaaliaikaisen hyvinvointitiedon avulla hoitohenkilökunta saa auto-
maattisia hälytyksiä voinnin muutoksista.

Korona aiheuttaa potilaille vaikeita hengitystieoireita, sekä muutoksen potilaan 
yleistilassa. Vivago-ratkaisun reaaliaikaisen hyvinvointitiedon avulla voidaan 
selkeästi havainnoida potilaat, joiden yleistilassa on tapahtunut nopeita toi-
menpiteitä vaativa muutos.

Vivago-hyvinvointiratkaisu antaa paremman mahdollisuuden hoidon onnistu-
miseen taistelussa koronaa vastaan. 

Kenelle Vivago-ratkaisu sopii?
Tilapäisyksiköt
Vivago-ratkaisu sopii erittäin hyvin tilapäisyksiköihin, sillä toimiakseen se tarvitsee huoneesta käyttöönsä vain 
sähköpistorasian. Ainutlaatuisilla hyvinvointiominaisuuksilla varustetun hoitajakutsujärjestelmän käyttöön-
otto on helppoa ja nopeaa.
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Ota yhteyttä!

Kerromme mielellämme Vivago-ratkaisusta myynti@vivago.com

• Arto Mikkola, johtaja, digitaaliset hoitoprosessit, arto.mikkola@vivago.com, 050 431 3335
• Tero Nuora, myyntipäällikkö, tero.nuora@vivago.com, 040 594 9691
• Jari Nuutinen, myyntiedustaja jari.nuutinen@vivago.com, 050 401 2045

Toiminnassa olevat osastot

Vivago-ratkaisu voidaan ottaa käyttöön helposti ja nopeasti toiminnassa olevalla osastolla, jolloin saadaan mu-
kaan Vivago ratkaisun reaaliaikainen hyvinvoinnin- ja terveydentilan mittaus koronaviruksen hoidossa.

Kotihoito

Vivago-ratkaisu voidaan ottaa käyttöön myös kotihoidossa. Taistelussa koronaa vastaan Vivago-järjestelmän 
automatiikka havaitsee kotona asuvista asukkaista ne, joiden yleistilassa on tapahtunut muutos. Näiden 
asiakkaiden kohdalla testaus voidaan oikea-aikaistaa ja potilaalle voidaan antaa tarvittavaa hoitoa riittävän var-
haisessa vaiheessa. Toisaalta, kotikäyntejä voidaan harkinnan mukaan jättää väliin, jos yleistilassa ei muutosta, ja 
siten kohdentaa rajalliset resurssit enemmän apua tarvitseville.

Toimitus
Toimitamme Vivago-hyvinvointiratkaisun kahden viikon sisällä tilauksesta, oli kyseessä sitten tilapäinen tarve, 
osasto tai asiakkaan koti.

Hinta
Tänä poikkeuksellisena ja eritttäin haastavana aikana haluamme vähentää terveydenhuollon painetta seuraa-
vasti:

• 30% alennus sekä institutionaalisesta että Vivago DOMI kotihoidon turvapuhelimesta
• Saat tarjouksen ratkaisusta saman päivän aikana
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