
Hemşire Çağrı Sistemleri

Versatile Hemşire Çağrı Sistemi
Kullanım Kılavuzu



Teknoloji tabanlı hemşire çağrı sistemleri dijital bir dünyaya dönüşerek, IP tabanlı ağ sistemleri ile  
hastanelerdeki hasta bakım sistemlerini ileriye taşımıştır.

Hemşire çağrı sistemleri özel, kullanımı daha sezgisel ve kolay hale gelerek, hasta isteklerini aktarmak için 
tasarlanmış seçenekler sunar. Can güvenliği sağlanması açısından hemşire  çağrı sistemleri gün geçtikçe 
işlevliğini genişlitiyor. Hasta memnuniyetini, personel iletişimini hedefleyen ve işletme verimini arttıran 
extra özellikler artık bir standart haline geliyor.

ZKR versatile ve comfort sistemlerinin IP altyapısı hastanelere; kapalı sistem kablolama ile kolay kurulum ve 
hızlı sorun giderme olanağı sağlayarak, hastane personelinin dahi bakım yapabilmesine olanak sağlıyor.

Diğer veri ve iletişim sistemleri ile ZKR hemşire çağrı sistemleri entegrasyonu bilgi çağı için önemli bir 
gelişmedir. Hastanede ki her sistem veri toplama özelliğine sahiptir. ZKR hemşire çağırma sistemleri hem 
iş akışı hem de personel atama işlemlerini yapabilir. Ayrıca santral entegre edilebilir ve güvenli mesaj 
sistemleri kurulabilir.
 
ZKR sistemleri aynı zamanda hasta odalarında ki akıllı cihazlar sayesinde hastane bilgi sistemleri (HBYS) ile 
etkileşime geçebilir. Bu uygulamalar hastane çalışanlarına; diğer personelleri arama, personel acil durumu 
oluşturma, normal veya Mavi Kod arama ve hasta bilgisini bulundurma özelliklerini sunar.

Versatile IP Tabanlı Hemşire Çağrı Sistemi

Versatile Sistem ve Entegrasyon

No Ürün Seri No Ürün Adı

1 ZKRUNCIPRMCN100 Oda Kontrol Ünitesi
2 ZKRUNCIPWL10100 Çağrı Ünitesi
3 ZKRUNCIPHS10100 Basic Hasta Elseti
4 ZKRUNCIPHS10200 Pro Hasta Elseti
5 ZKRUNCIPWC10100 WC Çağrı Ünitesi
6 ZKRUNCORTKLMP10 Kapı Üzeri İkaz Lambası
7 ZKRUNCIPNP17100 Hemşire Kontrol Paneli
8 ZKRUNCANRMLK100 Lamba Kontrol Modülü



Çağrı ünitesi hasta yatak başı konsoluna monte edilir. Üzerinde hemşire çağrı 
ve çağrı sonlandırma butonları mevcuttur. Yatak başı ünitesi ve hasta el seti, 
yatak başı ünitesi üzerindeki RJ45 soket yardımı ile bağlantı kurmaktadır. Alttan 
aydınlatmalı, estetik ve dayanıklı yapıya sahiptir. Tutuşmayan yüksek kalite FR 
hammaddeden üretilmiştir.

Yatak başı ünitesi hasta yatak başı konsoluna monte edilir. Üzerinde hemşire çağrı 
ve çağrı sonlandırma butonları mevcuttur. Yatak başı ünitesi ve hasta el seti, yatak 
başı ünitesi üzerindeki RJ45 soket yardımı ile bağlantı kurmaktadır. 

Wc çağrı ünitesi hasta odalarında bulunan WC veya banyolarda kullanılmaktadır. 
Hasta acil bir durumda ürünün altında bulunan ipi çekerek acil çağrı verir. Hemşire 
konsolunda WC acil çağrısı olarak görünür. Bu çağrı sistem tarafından acil olarak 
değerlendirilir.

Kapı üstü koridor lambası koridordaki oda kapısı üzerinde konumlanmıştır. Yarım 
daire şeklindeki formu sayesinde farkedilmesi kolaydır. Böylece oda içindeki acil 
durum kolayca farkedilir. Kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere üç adet renk farklı renk 
ile uyarı verir. Çağrının durumuna göre  renk değişmektedir. 

Yeni nesil çağrı paneli 18.5 inc dokunmatik ekrana ve beraber çalışabilecek 
donanıma sahiptir. Panel üzerinde kendisine bağlı çalışan oda kontrol ünitesinin 
durumu ve ip numaraları, aktif olarak takip edilebilmektedir. Linux işletim 
sistemine sahip olan hemşire çağrı paneli bir çağrı görüntüleme ünitesidir.

Lamba kontrolü ihtiyacı duyulan kurulumlarda ihtiyaç duyulmaktadır. Dört adet 
yatak başı ünitesini destekleyen ünite, hasta elsetlerinden gelen komutlara uyar ve 
aydınlatma kontrollerini sağlar.

Hemşire konsolu ve odalardaki çağrı butonlarının birbirleri ile haberleşmesini 
sağlayan ekipmandır. Standart olarak 6 adet yatak,  1 adet wc çağrı cihazı 
desteklemektedir. Ekran üzerindeki yatak butonlarına dokunulduğunda yetki 
dahilinde HBYS yazılımdaki hasta bilgileri cihaz ekranından takip edilebilmektedir. 

ZKRUNCIPWL10100 -  Çağrı Ünitesi

ZKRUNCIPHS10100 -  Hasta Elseti

ZKRUNCIPWC10100 -  WC Çağrı Ünitesi

ZKRUNCORTKLMP10 -  Kapı Üzeri İkaz Lambası

ZKRUNCIPNP17100 - Hemşire Kontrol Paneli

ZKRUNCANRMLK100 - Lamba Kontrol Modülü

ZKRUNCIPRMCN100 -  Oda Kontrol Ünitesi

Versatile Hemşire Çağrı Sistemi



Oda Kontrol Ünitesi  ZKRUNCIPRMCN100 

1.Acil (Acil KOD)

Acil kodlar ve Anlamları
Mavi Kod: Hastaya acil müdahele 
gerektiğinde verilen acil durum 
kodudur.
Pebe Kod: Çocuk kaçırma olaylarında 
verilen acil durum kodudur.
Beyaz Kod: Güvenlik ihtiyacı 
duyulduğun da verilen acil durum 
kodudur.

- Sağlık personeli acil butonuna basar.
- Ekranda “Kartınızı Okutunuz” ibaresi 
belirir.
- Personel kartını okutur

- Sağlık personeli acil kod çağrısı oluşturmak için yeterli yetkiye sahip ise ekranda 
acil kod listesi belirir.

- Acil kod oluşur ve personel müdaheleye başlar.
- Sağlık personeli müdaheleyi sonlandırdıktan sonra “Sonlandır” butonuna basar.
- Acil kod sonlandırmak icin personel yetkisi sorgulanır. Personel kartını cihaza 
yaklastırıp yetkili olduğunu belirttikten sonra acil kodu sonlandırır.
- Bütün zamanlamalar ve müdahele süresi sistem tarafından kaydedilir ve 
raporlanır.

Göstergeler ve Anlamları

1. Acil Kod : Acil kod başlatmak için kullanılan butondur.
2. Rutin Kontrol : Rutin kontrol girdisi için kullanılan butondur.
3. Menu : Cihaz ayarlarını yapmak için kullanılan butondur.
4. Bağlantı Göstergesi : Cihazın bağlantı durumunu gösteren kısımdır. 
LINK ağ bağlantısı durumunu, TCP ise sunucu ile olan bağlantı 
durumunu gösterir. 
5. Yazılım Versiyon Göstergesi : Kurulu mevcut yazılım versiyonunu 
belirtir.
6. Cihaz IP , Cihaz ID Göstergesi : Mevcut cihaz IP ve cihaz ID sini 
belirtir.
7. Saat
8. RF Kart Okuyucu : RD Kart okuyucu personelin yetkisini tanımak 
için kullanılır. 13.56 Mhz mifare classic reader donanıma sahiptir.

LINK  TCP

1234
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2.Rutin Kontrol

Menu

Ayar Sekmeleri

Cihaz bağlantı ayarlarının yapılduğı bölümdür.
1. Cihaz IP Ayarı
2. Server IP Ayarı
3. HTTP Server Ayarı
4. Subnet Ayarı
5. Gateway Ayarı
6. Cihaz ID Ayarı

Cihaz IP Ayarı

Oda kontrol ünitesine IP atayabileceğiniz bölümdür.

- Numaratör kullanılak istenilen IP adresi girilir
- “Y” Butonu girdiyi onaylamanızı sağlar
- Yanlış girdileri silmek için “C” butonu kullanılır

Rutin Kontrol

Sağlık personelinin rutin kontrol gereken durumlarda kullandığı bölümdür.

- Sağlık personeli rutin kontrol butonuna basar
- RF Kart bölümüne kartını gösterir
- Giriş kaydı sunucuya kaydedilir ve raporlanır

Server IP Ayarı

Oda kontrol ünitesinde oluşan çağrıların görüntüleneceği hemşire çağrı 
paneline ait IP nin atanabileceği bölümdür.

- Numaratör kullanılak istenilen IP adresi girilir
- “Y” Butonu girdiyi onaylamanızı sağlar
- Yanlış girdileri silmek için “C” butonu kullanılır

HTTP Server IP Ayarı

Merkezi sunucuya ait IP adresinin girildiği bölümdür.

- Numaratör kullanılak istenilen IP adresi girilir
- “Y” Butonu girdiyi onaylamanızı sağlar
- Yanlış girdileri silmek için “C” butonu kullanılır



Subnet Mask

Kurulum yapılan hastanenin ağ yapısına uygun hesaplanıp girilmesi 
gereken adrestir.

- Numaratör kullanılak istenilen IP adresi girilir
- “Y” Butonu girdiyi onaylamanızı sağlar
- Yanlış girdileri silmek için “C” butonu kullanılır

Gateway Ayarı

Hastane yönetiminden alınacak bilgiye göre girilen adrestir.

- Numaratör kullanılak istenilen IP adresi girilir
- “Y” Butonu girdiyi onaylamanızı sağlar
- Yanlış girdileri silmek için “C” butonu kullanılır

Cihaz ID Ayarı

Her bir oda kontrol ünitesine tanımlanması zorunlu olan benzersiz kimlik 
numarasıdır. Aynı ağ içerisinde benzer ID li cihaz bulunamaz.

- Numaratör kullanılak istenilen ID girilir
- “Y” Butonu girdiyi onaylamanızı sağlar
- Yanlış girdileri silmek için “C” butonu kullanılır

Bağlantı ve Kablolama

1. Network
2. Çağrı Reset Ünitesi
3. Kapı Üzeri Koridor Lambası
4. Kontrol 1
5. Kontrol 2
6. Enerji Girişi

1 2

2 2 22 2
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Network Girişi
Ağ bağlantısının yapıldığı giriştir. CAT6 standartlarında kabloya uyumludur. Maksimum 90m kablo boyunu 
destekler.

Çağrı Reset Ünitesi
Çağrı reset ünitesinin bağlandığı giriştir. CAT6 standartlarında kabloya uyumludur. Maksimum 20m kablo 
boyunu destekler.

Kapı Üzeri İkaz Lambası
Kapı üzeri ikaz lambasının bağlandığı giriştir. CAT6 standartlarında kabloya uyumludur. Maksimum 15m kablo 
boyunu destekler.

Kontrol 1 - Kontrol 2
Lamba kontrol ünitelerinin bağlandığı giriştir. CAT6 standartlarında kabloya uyumludur. Maksimum 15m kablo 
boyunu destekler.

- Pin, renk dizilimi örnekte gördüğünüz gibi 
olmalıdır.

- Pin, renk dizilimi örnekte gördüğünüz gibi 
olmalıdır.

- Pin, renk dizilimi örnekte gördüğünüz gibi 
olmalıdır.

Pin, renk dizilimi örnekte gördüğünüz gibi 
olmalıdır.



Çağrı Reset Ünitesi ZKRUNCIPWL10100

Göstergeler ve Anlamları

1. Çağrı Butonu : Acil çağrı vermek için kullanılan buttondur. Çağrı verilince 1 defa sesli uyarı yapar, bu uyarı sesi 
çağrının başarılı şekilde hemşire paneline ulaştığını belirtir. 3 defa kesik sesli uyarı, çağrının hemşire paneline 
ulaşmadığını belirtir. Bu durumda oda kontrol ünitesinin network bağlantısı olmadığını yada hemşire panelinin kapalı 
olduğunu anlayabiliriz. Çağrı hemşire paneline ulaşmasa da kapı üzeri ikaz lambası çağrıyı alır ve ikaz vermeye devam 
eder.
2. Çağrı Reset Butonu : Çağrıyı sıfırlamak için kullanılan butondur.
3. Elseti Girişi
4.RJ45 Bağlantısı

2

2

1
4

1. Merkez 
parçasını, dört 
kenardaki 
deliklerden 
metrik 3 vida ile 
montajını yapın.

2. Üst Kapak parçasının 
önce sol  tarafını diş 
yerine oturacak şekilde 
yerleştirin. Ardından 
diger tarafı yerleştirin. 
Bunu yaparken merkez
parçasının sağ kanadını 
esnetin. Böylece kapak 
rahatça oturacaktır.

Eğer montajda sıva üstü ankastre kutu kullanılacaksa ilk önce bu adımı 
tamamlayınız.

İlk olarak RJ45 Kablosunu arkadaki yuvadan geçiriniz. Ardından RJ45 kablosunu 
sokete geçiriniz. Son olarak turuncu merkez parçasını ankastre kutudaki yüksek 
vida yuvalarından metrik 3 vida ila monteleyiniz.

Montaj

1. Merkez 
parçasını, dört 
kenardaki 
deliklerden 
metrik 3 vida ile 
montajını yapın.

2. Üst Kapak parçasının 
önce sol  tarafını diş 
yerine oturacak şekilde 
yerleştirin. Ardından 
diger tarafı yerleştirin. 
Bunu yaparken merkez
parçasının sağ kanadını 
esnetin. Böylece kapak 
rahatça oturacaktır.

Eğer montajda sıva üstü ankastre kutu kullanılacaksa ilk önce bu adımı 
tamamlayınız.

İlk olarak RJ45 Kablosunu arkadaki yuvadan geçiriniz. Ardından RJ45 kablosunu 
sokete geçiriniz. Son olarak turuncu merkez parçasını ankastre kutudaki yüksek 
vida yuvalarından metrik 3 vida ila monteleyiniz.

Montaj

1. Merkez 
parçasını, dört 
kenardaki 
deliklerden 
metrik 3 vida ile 
montajını yapın.

2. Üst Kapak parçasının 
önce sol  tarafını diş 
yerine oturacak şekilde 
yerleştirin. Ardından 
diger tarafı yerleştirin. 
Bunu yaparken merkez
parçasının sağ kanadını 
esnetin. Böylece kapak 
rahatça oturacaktır.

Eğer montajda sıva üstü ankastre kutu kullanılacaksa ilk önce bu adımı 
tamamlayınız.

İlk olarak RJ45 Kablosunu arkadaki yuvadan geçiriniz. Ardından RJ45 kablosunu 
sokete geçiriniz. Son olarak turuncu merkez parçasını ankastre kutudaki yüksek 
vida yuvalarından metrik 3 vida ila monteleyiniz.

Montaj



WC Çağrı Ünitesi ZKRUNCIPWC10100 

Göstergeler ve Anlamları

1. Çağrı İpi : Acil çağrı vermek için kullanılan çekme ipidir. Çağrı verilince 
1 defa sesli uyarı yapar, bu uyarı sesi çağrının başarılı şekilde hemşire 
paneline ulaştığını belirtir. 3 defa kesik sesli uyarı, çağrının hemşire 
paneline ulaşmadığını belirtir. Bu durumda oda kontrol ünitesinin 
network bağlantısı olmadığını yada hemşire panelinin kapalı olduğunu 
anlayabiliriz. Çağrı hemşire paneline ulaşmasa da kapı üzeri ikaz lambası 
çağrıyı alır ve ikaz vermeye devam eder.
2. Çağrı Reset Butonu : Çağrıyı sıfırlamak için kullanılan butondur.
3. RJ 45 Bağlantısı

2

1

3

1. Merkez 
parçasını, dört 
kenardaki 
deliklerden 
metrik 3 vida ile 
montajını yapın.

2. Üst Kapak parçasının 
önce sol  tarafını diş 
yerine oturacak şekilde 
yerleştirin. Ardından 
diger tarafı yerleştirin. 
Bunu yaparken merkez
parçasının sağ kanadını 
esnetin. Böylece kapak 
rahatça oturacaktır.

Eğer montajda sıva üstü ankastre kutu kullanılacaksa ilk önce bu adımı 
tamamlayınız.

İlk olarak RJ45 Kablosunu arkadaki yuvadan geçiriniz. Ardından RJ45 kablosunu 
sokete geçiriniz. Son olarak turuncu merkez parçasını ankastre kutudaki yüksek 
vida yuvalarından metrik 3 vida ila monteleyiniz.

Montaj



Pro Hasta Elseti ZKRUNCIPHS10200 

Basic Hasta Elseti ZKRUNCIPHS10100

Göstergeler ve Anlamları

1. Hemşire Çağrı Butonu : Acil çağrı vermek için kullanılan 
buttondur.
2. Lamba Kontrol Butonu : Oda lambası kontrolü için 
kullanılır
3. Okuma Lambası Kontrol Butonu : Okuma lambası 
kontrolü için kullanılır
4. TV Ses Kontrolü: Tanıtılan TV nin ses kontrolü için 
kullanılır.
5. TV Kanal Kontrolü : Tanıtılan TV nin kanal kontrolü için 
kullanılır
6. TV Açma / Kapama Butonu: Tanıtılan TV yi açmak ve 
kapamak için kullanılıt.
7. TV Infra Red Reset Butonu: TV tanımlamak için 
kullanılır. TV tanımlamak için reset butonuna 2 saniye 
basılı tutulur, bu sırada arka aydınlatmalar yanar. Bu TV 
tanıma modunun başladığını belirtir. İkinci adım olarak 
TV ye ait orjinal kumanda ve Pro elseti infra red alanları 
birbirine bakacak sekilde tutulur, TV kumandası ve Pro 
elsetinden aynı fonksiyondaki tuşlara basılır. Böylelikle 
butonlara fonksiyon atanmış olur.

Göstergeler ve Anlamları

1. Hemşire Çağrı Butonu : Acil çağrı vermek için kullanılan buttondur.
2. Lamba Kontrol Butonu : Oda lambası kontrolü için kullanılır
3. Okuma Lambası Kontrol Butonu : Okuma lambası kontrolü için kullanılır

1

1

2

2

3

3

4

6

5

7



Kapı Üzeri Koridor Lambası ZKRUNCORTKLMP10

Göstergeler ve Anlamları

1. LED Kubbe : Yarım daire şeklindeki formu sayesinde farkedilmesi kolaydır. Böylece oda içindeki acil durum kolayca 
farkedilir. Kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere üç adet renk farklı renk ile uyarı verir. Çağrının durumuna göre  renk 
değişmektedir. 

Kırmızı : Hemşire çağrı.
Yeşil : Hemşire odada.
Mavi : Mavi Kod

2. RJ 45 Bağlantısı

1

2

1. Merkez 
parçasını, dört 
kenardaki 
deliklerden 
metrik 3 vida ile 
montajını yapın.

2. Üst Kapak parçasının 
önce sol  tarafını diş 
yerine oturacak şekilde 
yerleştirin. Ardından 
diger tarafı yerleştirin. 
Bunu yaparken merkez
parçasının sağ kanadını 
esnetin. Böylece kapak 
rahatça oturacaktır.

Eğer montajda sıva üstü ankastre kutu kullanılacaksa ilk önce bu adımı 
tamamlayınız.

İlk olarak RJ45 Kablosunu arkadaki yuvadan geçiriniz. Ardından RJ45 kablosunu 
sokete geçiriniz. Son olarak turuncu merkez parçasını ankastre kutudaki yüksek 
vida yuvalarından metrik 3 vida ila monteleyiniz.

Montaj



Hemşire Çağrı Paneli ZKRUNCIPNP17100 

Yeni nesil çağrı paneli 18.5 inc 
dokunmatik ekrana ve beraber 
çalışabilecek donanıma sahiptir.
Panel üzerinde kendisine bağlı 
çalışan oda kontrol ünitesinin 
durumu ve ip numaraları, aktif 
olarak takip edilebilmektedir. Linux 
işletim sistemine sahip olan hemşire 
çağrı paneli bir çağrı görüntüleme 
ünitesidir.

Göstergeler

1. Sistem Mesajları
2. Ortalama Hizmet Süresi
3. Çağrı Sayısı
4. Aktif Bağlantı
5. Ses Ayarı
6. Gece Modu

1 2 3 4

5 6

1. Sistem Mesajları : Sistem uyarı mesajlarının görüntülendiği bölümdür.
2. Ortalama Hizmet Süresi : Son 24 saat içindeki, hasta çağrılarına yapılan müdahele ortalama süresini 
gösterir. Bu veri takribi müdahele süresini hesaplar ve gösterir.
3. Çağrı Sayısı: Son 24 saat içindeki çağrı sayılarını gösterir.
4. Aktif bağlantı: Hemşire paneline bağlı olan oda sayısını gösterir.
5. Ses Ayarı: Çağrı uyarı sesleriniü, sessize almaya yada sesi tekrar aktif etmeye yarar.
6. Gece Modu: Hastane personelinin yerinde olmadığı zamanlarda veya vardiya programından ötürü hemşire 
deskinin boş olduğu durumlarda, paneli en yakın hemşire paneline yönlendirmek için kullanılır.

Uyarı Renkleri ve Anlamları

Kırmızı              : Hemşire Çağrı

Yeşil                   : Hemşire Odada

Mavi                   : Mavi Kod

Sarı                     : Konsültasyon Çağrısı



Lamba Kontrol Modülü ZKRUNCANRMLK100

Hasta elsetlerinin bir özelliği olan, oda lambası ve okuma 
lambası kontrolünü sağlayan ekipmandır.

- İki farklı lamba kontrol edebilir 
- ON / OFF mantığı ile çalışır
- Lamba kontrol modülüne bağlanacak maksimum güç 10 
amperdir.

1. Adresleme Butonu
2. Durum Lambası
3. Out
4. In

21 3 4

Lamba Kontrol Modülünün Adreslenmesi

1. Adresleme butonuna 4 saniye basılı tutulur. Durum lambası hızlı bir sekilde yanıp söner.
2. Durum lambası yavaş bir şekilde yanıp sönmeye başlar, bu durum cihazın adreslemeye hazır olduğunu belirtir.
3. Elseti üzerindeki tanıtılmak istenilen lamba butonuna basılır.
4. Durum lambası yanıp sönmeyi durdurur. Bu durum istenilen lamba butonunun tanıtıldığı anlamına gelir.

Lamba Kontrol Modülü Bağlantı Şeması

N
O

N
O

N
C

N
C

CO
M

CO
M

NO COM

NE



Konsültasyon Ünitesi

Çağrı Cihazları
Switch

Oda Kontrol Ünitesi

Oda Kontrol Ünitesi

Yatak Başı Çağrı Ünitesi
ve Elseti

Yatak Başı Çağrı Ünitesi
ve Elseti

WC / Banyo 
Çağrı Ünitesi
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Sunucu Kablosuz Verici
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Versatile Sistem Kurulum Örneği


