
Telium Pandora Patient är en variant av Telium Pandora 
Ambulans och är framtagen för liggande sjuktransporter. 
Systemet erbjuder samma fördelar som i ambulansversio-
nen med enkel hantering av Rakel- och GSM-kommuni-
kation. Föraren kan när som helst välja ”patientläge” och 
kan då kommunicera med patienten (via lur eller headset), 
samtidigt som styrning till patientkamera aktiveras. När 
patienten vill få förarens uppmärksamhet trycker denna på 

påkallningsknappen och högtalaren 
hos föraren tutar till. Föraren väljer 
”patientläge” och kommunikatio-
nen mellan förare och patient 
upprättas samtidigt som styrning 
av patientkamera aktiveras. 

Telium Pandora Patient
Säkrare transport och kommunikation
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All kommunikation styrs via ett program
Telium Sweden har utvecklat Telium Pandora och program- 
varan PCM som styr alla dina kommunikationssystem via 
en och samma plattform. Tack vare det enkla och intuitiva 
gränssnittet blir arbetsmiljön både renare och säkrare. 
 De funktioner som används mest frekvent läggs lämp-
ligen upp som direktval i startfönstret. Fri nummerslagning 
är självklart möjlig och systemet är anpassningsbart med 
potential att lägga upp en stor mängd egna funktions- 

tangenter för kommandon som utförs ofta. Som talutrust-
ning till de anslutna systemen används antingen headset 
eller lur. Eller en kombination av båda.  
	 Programvaran	PCM	kan	installeras	i	befintlig	fordons-
dator i sjuktransportsfordon. Pekskärmen används för att 
styra kommunikationen, som sker via Rakel, GSM eller 
Intercom.	GSM-	och	Intercom-funktionalitet	finns	inbyggt	i	
Telium Pandora. 

Telium Pandora Patient i drift

Högtalare

Pandora med GSM och Intercom Rakel modem

Dator

Skärmen visar startbilden med 
tangenter till de viktigaste funktio-
nerna. Naturligtvis kan samtliga 
funktionstangenter anpassas 
individuellt. 

I fordon för patienttransport används endast en manöverplats, som kan kommunicera via Rakel, GSM och Intercom.  
När systemet används tillsammans med patientkamera, mikrofon och högtalare kan förare och patient enkelt ha kontakt 
med	varandra.	Telium	Pandora	tillsammans	med	mjukvaran	PCM	ger	en	flexibel,	säker	och	trygg	kommunikation	för	
både förare och patient. 

För mer information kontakta Telium Sweden 
Tel: 035-16 61 00 eller sales@teliumsweden.se
Se	film	på	teliumsweden.se
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