Rust en vertrouwen
met Nedap Luna

Voor mensen in begin- en middenfase van dementie kan
de invulling van de dag voor veel onrust en afhankelijkheid
zorgen. Het maakt onzeker. Nedap Luna neemt dit angstige
gevoel weg door simpelweg te tonen welke dag het is en
wat er op de planning staat. Naast een positief effect op
de zelfredzaamheid van de cliënt, resulteert dit tevens in
efficiëntere zorgmomenten. Voor een dichte deur staan als
zorgprofessional is voortaan verleden tijd!

Nedap Luna
Nedap Luna is een product van Nedap Healthcare. Door
samen te werken met dementie-experts (ergotherapeuten en
casemanagers), mantelzorgers en cliënten is een vriendelijk,
stabiel en vooral eenvoudig hulpmiddel ontstaan. Nedap Luna
biedt mensen met dementie houvast, en levert daardoor een
positieve bijdrage aan hun kwaliteit van leven.

Hoe werkt het?

Nedap Luna koppelt met de persoonlijke
gezondheidsomgeving ‘Caren’. Dit betekent dat er geen
handelingen voor de zorgprofessional bijkomen om Nedap
Luna te vullen. De activiteiten en zorgmomenten die voor een
cliënt worden ingepland in de agenda van Caren (al dan niet
via Nedap Ons®), verschijnen automatisch en op het juiste
moment op Nedap Luna.

Aan de slag met Nedap Luna?
Ben je als zorgprofessional geïnteresseerd en wil je cliënten
in begin- en middenfase van dementie een Nedap Luna
aanbieden? Ga dan naar www.nedap-luna.com. Hier vind je
meer informatie over Nedap Luna, de bestelmogelijkheden en
abonnementsvormen voor zorginstellingen.

Financiering
De overheid stimuleert de inzet van eHealth oplossingen door
de financiering hiervan te ondersteunen. Er zijn verschillende
regelingen voor zorgorganisaties en mantelzorgers. We
helpen je graag op weg. Bekijk deze pagina voor meer
informatie over de financieringsmogelijkheden.

“

Door Nedap Luna zien wij minder ‘no show’ momenten,
cliënten verschijnen op tijd op afspraken. En wij hoeven
cliënten minder te attenderen, bellen en herinneren,
bijvoorbeeld bij het innemen van medicatie.
- Jolanda (wijkverpleegkundige)

Eenvoudig
Nedap Luna is een goed leesbaar scherm, zonder
knoppen. Het eenvoudige design past in elk
interieur. De cliënt hoeft er enkel op te kijken.
Het accepteren van deze eHealth-oplossing loopt
daardoor soepel. De installatie en het beheer gaan
gemakkelijk via Caren.

Slim
Nedap Luna is altijd verbonden met het internet,
zonder Wi-Fi nodig te hebben. Dankzij de koppeling
met Caren is de dagplanning die getoond wordt,
altijd actueel.

Persoonlijk
Nedap Luna biedt verschillende opties om Luna
naar eigen wens te personaliseren. Denk aan de
weergave of lettergrootte die ingesteld kan worden
op de wensen van de cliënt, en passend bij de fase
van dementie.

Veilig
Nedap Luna voldoet aan alle veiligheidsnormen- en
eisen die de Nederlandse wet voorschrijft.

Kijk voor meer informatie op
www.nedap-luna.com

