“Service is bereid zijn om een stukje verder
te gaan voor de tevredenheid van de klant,
dat is doen wat de klant niet verwacht.”
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“Het meest belangrijke
is dat de klant kan zien
waarin wij ons
onderscheiden en
wie wij zijn!”

Vahlkamp ontwikkelt en produceert
verpleegkundige alarmen voor
ziekenhuizen, verpleeghuizen, woonzorg centra en thuiszorg. De focus van
Vahlkamp ligt op de marketing, service
en het customizen van producten.

Aanpassen van producten aan de
klantenwensen binnen 1 a 2 weken.

Vahlkamp streeft naar eenvoudige,
functionele en betaalbare oplossingen
die zich vertalen in plug & play
producten.

Al 35 jaar actief in het ontwikkelen en
produceren van draadloze alarm systemen.
www.vahlkamp.nl

Vahlkamp repareert producten binnen
5 werkdagen.

www.vahlkamp.nl

Vahlkamp is sterk in het ontwikkelen van
alarmen voor speciale patiëntengroepen.

Vahlkamp produceert voor kleine aantallen en
enkelstuk in eigen huis. Tevens past zij haar
producten aan op klant specifieke wensen en
eisen.
www.vahlkamp.nl

Onze alarmsystemen zijn betrouwbaar en
zorgen voor veiligheid en rust.
www.vahlkamp.nl

ONZE PRODU C TE N

INNOVATIE
Vahlkamp ontwikkelt
en produceert volledig
in eigen beheer.
Vahlkamp is constant
bezig met horizontale
en verticale innovatie.
Respectievelijk het
repeteren van haar
succes in buitenlandse
markten als Belgie
en Groot-Brittanie

en verticaal door het
innoveren van haar
producten. Door
een continue balans
te houden tussen
marktbehoefte en
innovatie proberen wij
ons rendement hoog
te houden.

Wegloop
Systeem (VWS)

Epi-Watcher

Bed Alarm

Wet Watcher

Multisense
infrarood bedalarm.

Het Vahlkamp Wegloopsysteem is de ideale
begeleider in verpleeghuizen en in hun directe
omgeving. Het geeft bewoners of patiënten
zonder oriëntatievermogen de bewegingsruimte
in precies vooraf vastgestelde gebieden. Het
systeem bewaakt en meldt het als bewoners dit
vastgelegde gebied verlaten.

De Epi-Watcher is een simpel en veilig product
dat epileptische aanvallen registreert. Het is een
interactief systeem om een eenvoudige start
instelling te creëren. Een groot voordeel is ook
dat dit alarm alle aanvallen registreert en deze
opslaat tot twintig berichten.

Het Bed Alarm zorgt voor een fijne nachtrust
met een gevoel van veiligheid. Het product is
door Vahlkamp ontwikkeld om een extra oogje
te kunnen houden op patiënten die niet zonder
hulp hun bed kunnen verlaten. Dit alarm is
bijzonder gebruiksvriendelijk en betrouwbaar.

Incontinentie is een meer en meer voortschrijdend
probleem bij ouderen en kinderen in onze samenleving.
De Wet Watcher detecteert grote en kleine hoeveelheden lichamelijke vloeistof en meldt dit draadloos via
het oproepsysteem naar de hulpverlener. Tevens is er
een combinatie mogelijk met onrustmelder of Bed Alarm
voor bv. het genereren van een pre alarm voor een
epileptische aanval.

De Multisense is handzaam, makkelijk en
betrouwbaar. Het Multisense infrarood
bedalarm staat garant voor een goede nachtrust
van patiënten of bewoners. Met dit eenvoudig
en snel te installeren bedalarm heeft u direct
een compleet en veilig instrument in handen
om een veilige omgeving te creëren.
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