Installation: Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade
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Personlig lyd til patienter
• Specialudviklet design giver patienten en personlig ”lydboble”
• Musikintervention giver helhed og miljø for patienten
• Øvrige patienter og personalet forstyrres minimalt
• Fast installeret, altid klar til brug, minimal vedligeholdelse
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Opvågningsstue: Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade
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Personlig lyd på hospitaler
• Over sengene er der monteret SoundFocus højttalere.
• Betjeningspanel ved hver seng er fastmonteret på
kulisse eller kan være tilgængelig for patienten.
• Mulighed for centralstyring f.eks. via en iPad (option).
• I modsætning til pudehøjttalere og hovedtelefoner
kan der arbejdes frit og hygiejnisk uden problemer.
• Der kan kommunikeres uhindret med patienten.
• Med Soundfocus’ direktive højttalere opnås i
modsætning til alm. loftshøjttalere en retningsbestemt
lyd der ikke forstyrrer andre.
• En særlig variant af den direktive højttaler kan styre
lyden til siden og endda sende i flere retninger
samtidigt med forskelligt lydindhold.
• Den individuelle lydzone giver patienten en unik
mulighed for fokus på egen ”lydboble”.
• For musikintervention, eller andet valgt indhold.
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Om teknologien

1m

To senge med to loftshøjttalere af
almindelig konstruktion.

1m

To senge med Sound®Focus
retningsbestemte loftshøjttalere.

1m

Tre senge med 2 Sound®Focus
højttalere i en særlig variant.
Tre forskellige signaler.
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Personlig lyd
også i ambulancer
For at nedsætte patientens stressniveau
under kørsel med ambulance kan musikintervention være et middel, da man derved
oplever et lokalt lydmiljø omkring sig.

Systembeskrivelse
• Højttaler [Dimensioner 940x250x80mm]
• Strømforsyning
• Betjening (iPod Touch) og evt.
• Optionel fælles styring med iPad
• Optionel tilslutning for TV-lyd.

De mange forskellige lyde fra bilen og
trafikken omkring kan man lettere abstrahere
fra, når man har et alternativt lydmiljø.
I samarbejde med Aalborg Sygehus,
Falck, Aalborg Universitet og Quiet Please
(komponister) gennemføres i 2010/2011 en
række forsøg, der skal kortlægge virkningen
af musikintervention i ambulancer.
Lydsystemet svarer i princippet til det, der
monteres på hospitaler, men bruger en mindre
højttaler på grund af den begrænsede plads.
Se mere på:

www.soundfocus.dk

Betjening (iPod Touch) eller optionel fælles styring med iPad

Info og Kontakt
Find mere information om anskaffelse,
støttemuligheder, tidligere installationer,
musikintervention og lydmiljøer på:

www.soundfocus.dk
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