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Log-in fra browser 
Start din sikre browser for at få adgang til Wear&Care-systemet via en genvej, favorit eller direkte 
på “portal.wearandcare.dk”. 
 

 
 
Adgangen til systemet styres af brugernavn og adgangskode samt et mobilnummer til godkendelse 
af To-Faktor-Autorisation (TFA). 
Brug dit login-navn og adgangskode for at få adgang til Wear&Care-systemet.  
Hvis du ikke har adgang, skal du kontakte din Wear&Care-repræsentant. 
Bemærk: Hvis du har glemt din adgangskode, tryk på ”Glemt adgangskode?” og følg instruktionen. 
Klik på "LOG PÅ", og du vil modtage en To-Faktor-Autorisation (TFA) som tekstmeddelelse på den 
tildelte telefon. 
 

 
 

Indtast den modtagne TFA-kode, og klik på "VERIFICER" for at logge ind. 
Hvis koden ikke modtages, kan ny kode afsendes af systemet ved at trykke ”Gensend kode”. 
Hvis man ikke modtager koden, kan man prøve at logge på igen ved at trykke ”Login som en anden 
bruger”. 
Bemærk: Koden sendes til det telefonnummer, der er registreret på den individuelle bruger konto. 
Ved fortsat problemet, se under FAQ Observationer i Wear&Care-Systemet side 25.  
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Hvis du har adgang til flere plejehjem, skal du vælge det plejehjem, du vil administrere, og klikke 
på “ ” 

Startskærmen 
Efter opstart vil du automatisk komme ind i Ble Statusoversigt (hovedskærmen i systemet). I 
venstre side af billedet finder du menupunkterne, hvor du kan vælge at se Statusoversigt samt 
administrere borgerne, plejehjem og Inko-Sendere. 
 

 
 
Bemærk: Afhængig af brugerniveau / adgangsbegrænsninger, vil nogle af funktionerne / 
knapperne beskrevet i denne manual, ikke være tilgængelig. Opsætning og administration af 
brugerniveau og adgangskontrol administreres af Wear&Care. Kontakt Wear&Care for opsætning 
og ændring af bruger adgangskontrol. 
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Klik på “ ” for at slå menu tekster til og fra: 
 

       
 

 
Bemærk: Hvis browservinduet er for lille, vises menuen kun, når du klikker på “ ”. Menuen kan 
skjules igen, ved at klikke på “ ”. 
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 Statusoversigt  
Statusoversigt er det primære billede ved opstart af Wear&Care softwaren. Det er denne skærm 
som plejepersonalet primært anvende til at holde øje med borgernes status. Her vises et samlet 
og opdateret oversigtsbillede af alle borgere tilknyttet plejehjemmet.  
 
 

 
 
Statusbilledet er delt op i visning af blestatus og notifikationer for hver borger. Alle borgere og 
afdelinger vises og kan sorteres efter Afdeling, Navn eller Status /Notifikation. Endvidere kan 
søgekriterier indtastes i søgefeltet. Hvis f.eks. en specifik status ønskes vist, indtastes noget af 
statusteksten i søgefeltet. 
Skærmbilledet opdateres automatisk ca. hvert minut, så oversigten evt. kan bruges til visning i 
længere perioder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bemærk: For sikring af korrekt visning i Statusoversigt, skal Inko-Sender udskiftning ske således at 
den i brug værende Inko-Sender, der skal tages af borgeren, tages af først og sættes til opladning. 
Derefter sættes den anden (opladte) Inko-Sender på borgeren. Dette sikre at den korrekte / sidste 
hændelse (”1. info: Ny ble….”) vises i statusoversigten. 
 
 
  

Status/notifikation Besked 
3 ”3. Fuld ble registreret” 

4 ”4. Maks. ble-bæretid nået” 

2 ”2. Start på vandladning registreret” 

1 “1. Info: Ny ble registreret korrekt ” 

5 ”5. Info: Inko-sender taget af sensor” 

 
“6. Fejl: Inko-sender uden internetforbindelse” 

 ”7. Fejl: Inko-sender skal oplades” 

 
”8./9./10. Fejl: Sensor ustabil. Tjek sensor og Inko-
Sender” 
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 Borgeroversigt 
Vælg Borgeroversigt i hovedmenuen for at få adgang til at lave en oversigt over hændelserne for 
en enkelt borger. Denne oversigt kan bruges til at se døgnrytme for den enkelte borger og viser 
alle 5 blestatus; 1 (Grøn), 2 (Gul), 3 (Rød), 4 (Blå) og 5 (Hvid). 
Vælg en borger fra listen, vælg evt. anden måned end den aktuelle og tryk på ”Udfør”, for at få vist 
døgnrytmen for borgeren, for den angivne måned.  
Bemærk: Der kan vælges en oversigt for den igangværende måned og 6 måneder tilbage. 
Der kan i navnefeltet skrives/søges eller vælges navnet på borgeren, der ønskes oversigt på. Hvis 
allerede der er valgt, brug evt. back-space for at slette og lave ny søgning. 
 
 

 
 
Oversigten er delt op i månedens dage (dato) fra venstre mod højre.  
I venstre side vises de time-tal, hvori en hændelse er sket. Klokken 00:00 nederst og stigende 
tidspunkt op ad. F.eks. vil en hændelse sket kl. 15:45 vises i kassen ”15”. 
Flere hændelser i samme time, vil blive vist adskilt med komma og kassen farve blive den, der 
svarer til den højst prioriterede hændelse.  
Bemærk: Ønsker man den specifikke tid for hændelsen, kan musen placeres på hændelsen og 
detaljerne vises. Hvis flere hændelser, vil de vises i prioriteret rækkefølge (øverst er højeste 
prioritet) 
For at printe oversigten, trykkes på ”Udskriv oversigt” og browsers print-funktion aktiveres. Hvis 
billedet ønskes gemt til rapportering i andet program, henvises til skærm kopiering i styresystemet 
(Screen-dump, Snag-it el.lign.) 
Hvad kan man se i borgeroversigten? 
Ud over at se den daglige rutine for beboerne, kan oversigten bruges til at vurdere borgernes ble-
størrelse:  
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• Mange blå: Kan tyde på for stor ble 
• Få røde: Kan tyde på for stor ble 
• Mange grønne uden rød: Kan tyde på for stor ble 
• Mange røde: Kan tyde på for lille ble 
• Ligeligt fordelt røde og blå: Behold størrelse 

Wear&Care kan være behjælpelig med vurdering af oversigten, farverne og antallet af bleskift. Der 
kan sammen træffes vurderinger omkring indarbejdelse af arbejdsgange. 
Bemærk: Wear&Care systemet er et hjælpeværktøj og det er den professionelle vurdering alene 
af plejepersonalet, der beslutter ble-typer og størrelser.  
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  Borger  
Administrér Borger 
 

 
 
Et overblik over opsætningen af borgere i systemet vises. Brug sidenummer, Første, Forrige, 
Næste og Sidste for at navigere i borgerlisten. 
På listen vises Borgernavn samt Status. 
"Status" for hver borger angiver, om borgeren er aktiv eller inaktiv med hensyn til visning i Status 
Oversigt. 
• Klik på “+Tilføj Borger” for at tilføje en borger 
• For at redigere en borger skal du klikke på “ ” på den specifikke borger 
Bemærk: Opret altid en ny afdeling for plejehjem, før du tilføjer borger. Dette er for at sikre, at 
borgerne tilføjes den rigtige afdeling. 
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Tilføj ny borger 
 

 

 
 

Indtast de specifikke oplysninger for borgeren og vælg afdeling. 
Bemærk: Afdeling(er) skal oprettes, før de kan vælges, se Administrer Afdelinger side 14. 
Bemærk: Oplysningerne tilføjet i “Adresse / Værelse” vil være en del af SMS-meddelelsen for at 
identificere borgeren. 
 
Klik på "TILFØJ" for at gemme oplysningerne. Følgende bekræftelse vises: 

 
Klik på "Afslut" for at afslutte eller afbryde handlingen. 
 
Ændre Borger 
Før ændring vises borgerens nuværende opsætning og aktive tilstand. 
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For at redigere parametrene skal du klikke på "Ændre Borger". 

 
 
Borger information 
Borgerinformationen er den generelle information for den valgte borger samt afdeling. 
Bemærk: Adresse / Værelses er den oplysning, der vises i hændelses-SMS-meddelelsen for at 
identificere borgeren. 
 
Generel information 

• Status; Aktivér/deaktiver denne borger fra Status Oversigt 
• Første urin detekteret; Vælg om der skal sendes en SMS-besked ved første urindetektering 
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• Fuld ble sensitivitet; Indstilling for fuld blebesked. Standardindstillingen er medium. Hvis 
bleen føles for tør, for borgeren, kan den stilles på høj. Hvis borgeren ikke tåler så meget 
urin i bleen, stilles den på lav, så SMS-beskeden kommer når bleen er mindre fyldt.  

• Maksimal bæretid for ble (timer); Dette er en meddelelse, der sendes, hvis bleen har været 
anvendt i længere tid end angivet (time) siden sidste bleskift.  
Bemærk: Denne notifikation kan aktiveres/deaktiveres af Wear&Care 

 
Borger bleer 
Den angivne ble anvendes af systemet til sammenligning med målingerne, der sendes fra Inko-
Senderen, for korrekt registrering af urinmængde. Derfor er det nødvendigt med angivelse af 
korrekt ble for borgerne for korrekt angivelse af hhv. første urin samt fyldt ble detektering. 

• Dag; Vælg mærke, type, absorptionsevne og størrelse på den ble, som borgeren bruger om 
dagen 

• Samme ble om natten; Vælges hvis borgeren kun bruger én type døgnet rundt 
• Nat; Hvis bleen om natten er forskellig fra bleen om dagen, skal du vælge mærke, type, 

absorptionsevne og størrelse på den ble, som borgeren bruger om natten 
Bemærk: Hvis der kun anvendes nat ble, skal bleen angives under dag og samme ble om natten 
skal vælges. 
 
Borger Inko-Sender 
Den eller de Inko-Sendere, der bruges sammen med en borger, indtastes / vælges her. ID angivet 
på bagsiden af Inko-Senderen vælges her, f.eks. ”SumaCare_12AB34”. Ved indtastning kan man 
nøjes med indtastning af nummeret (f.eks. ”12AB”) og der søges under indtastningen i de 
tilgængelige Inko-Sendere. 
Bemærk: Inko-senderne skal først tildeles plejehjemmet i “Indstillinger, administrer Inko-Sender”, 
se side 17. 
Klik på "GEM" for at gemme ændringerne, og følgende bekræftelse vises: 

 
eller klik på "Afslut" for at afvise ændringerne. 
For at se den opdaterede borgerliste igen skal du vælge “Borger”, “Administrér Borger”. 
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  Plejehjem 
Administrér Plejehjem 
I Administrér Plejehjem angives plejehjemmets navn, de anvendte blemærker samt tidspunkt for 
automatisk skift mellem dag- og natteble. 
 

 
 
Notifikationsindstillinger 
Notifikationstekst er den information/hændelse, der vises på oversigtsbilledet samt sendes som 
SMS sammen med Adresse/Værelse til det/de opsatte numre, for de respektive afdelinger. 
Bemærk: ”Notifikationstekst” ændres ikke, når der ændres sprog i profilen for brugeren. 
Det anbefales at holde teksten som standard angivet af Wear&Care. Se SMS-beskeder for 
standard SMS-beskeder og afhjælpning (FAQ, se side 24). 
Hvis det er nødvendigt med mere forklarende tekst eller evt. notifikation på flere sprog, kan den 
nødvendige tekst indtastes under notifikationsteksten. Vælg notifikationstype og rediger den 
respektive Notifikationstekst. Se endvidere oversigt over notifikationstyper side 23.  
Klik på "GEM" for at gemme ændringer, før du forlader vinduet. 
 
Blemærke 
En global liste over blemærker og typer administreres af Wear&Care. Blemærker, der bruges i et 
plejehjem, kan vælges / tilføjes og fjernes i menuen Administrér Plejehjem. 
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Blemærkerne, der er anført her, vil være tilgængelige under borgeropsætning. 
For at tilføje et blemærke skal du vælge fra listen eller indtaste mærket for hurtig søgning. Fjern et 
mærke ved at vælge det og trykke på slet / back-space. 
Klik på "GEM" for at gemme ændringer, før du forlader vinduet. 
 
Dag- & Nattetider 
I “Konfigurer dag / nat” skal den automatiske skift af dag- og natbleer angives. Indtast det 
tidspunkt hvor henholdsvis dag- og natbleer bruges. 
Bemærk: Husk at have en margin på tiden. F.eks. når normale skift til nat finder sted kl. 22:00 og 
bleskift efter kl. 21:00 altid sker til natteble, skal 21:00 indtastes som tidspunktet for automatisk 
skift. 

  

 
 

Bemærk: Der skal altid angives et tidspunkt, også selv om der bruges samme bleer for dag og nat 
eller hvis der kun anvendes natteble. 
Klik på "GEM" for at gemme ændringer, før du forlader vinduet. 
 
Bemærk: Hvis en borger ikke følger den hér opsatte tid for anvendelse af dag-/natteble, læs 
afsnittet ”Individuelle dags-/natteble tidspunkter” under ”Specielle tilpasninger”, side 21.  
 
Administrér Afdelinger 
 

 
 
I Administrér Afdelinger kan afdelinger oprettes og tilpasses. 
Bemærk: Der skal oprettes minimum én afdeling, for at kunne oprette en borger. 
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Klik på “+ Tilføj Afdeling” for at tilføje ID og navn for en ny afdeling. 
 

 
 

Afdelingsnavnet tildeles borgere. Afdelings-ID er kun en yderligere information, angiv evt. også her 
Afdelingsnavn. 
Det telefonnummer, der indtastes her, bruges til afsendelses af hændelse-SMS'er vedrørende 
borgere, der er tildelt denne afdeling. 
 
 
 
Bemærk: Indtast altid +landekode, når du indtaster telefonnummer (f.eks. “+45…” for Danmark). 
Der må ikke anvendes mellemrum under indtastningen. 
 
Ved at tilføje flere afdelinger kan plejehjemmet opdeles i sektioner / afdelinger, hvor borgerne er 
grupperet efter brug af plejernes telefon. Det sikrer at de rette plejere kun får tilsendt en 
hændelses-SMS for borgene i den respektive afdeling. 
F.eks. hvis plejehjem er delt over flere etager og plejepersonalet er opdelt i de enkelte etager, kan 
der oprettes en afdeling for hver etage. Dette er for at sikre, at borgerens hændelser på hver 
etage sendes til en bestemt telefon, der er tildelt denne etage. 
Klik på "TILFØJ" for at gemme ændringerne. Der vises en bekræftelse, og den næste afdeling kan 
tilføjes. 

 
Bemærk: Afdelings-ID'er skal være unikke og kan ikke være ens for forskellige afdelinger. 
Klik på "Færdig" for at lukke vinduet. 
For at ændre Afdelings-ID, navn eller telefonnummer skal du finde den specifikke afdeling på 
listen. 
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Brug Først, Forrige, Næste og Sidst til at navigere. Klik på “ ” ud for afdelingen for at redigere. 

 
 

 
 
Indstillinger og angivelser er som ved tilføjelse/oprettelse af afdeling. 
Status kan bruges til at aktivere eller deaktivere afdelingen. Når den er deaktiveret, kan afdelingen 
ikke vælges i Borgeropsætning. 
 
Klik på "GEM" for at gemme indstillingerne og ”Færdig” for at lukke vinduet. 
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  Indstillinger  
Administrér Inko-Sender 
Wear&Care systemet anvender Inko-Sender (Wear&Care-datalogger, model SCDL-03) til at sende 
sensor/blestatus fra borgerne til Wear&Care systemet.  
 

 
 
Inko-sendere skal tildeles til plejehjemmet, før det kan tildeles en borger. Når systemet er opsat 
og der skal føjes Inko-Sendere til plejehjemmet, skal du klikke på "+ Tilføj enhed" for at tildele nye 
Inko-sendere. 

 
 

Indtast Inko-Sender ID / WiFi ID (f.eks. "SumaCare_12AB34") eller skan QR-koden fra etiketten på 
bagsiden af Inko-senderen: 
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Klik på "TILFØJ" for at tilføje enheden til plejehjemmet. Du kan nu tilføje den næste enhed om 
nødvendigt. Når du har tilføjet alle enheder, skal du klikke på "Færdig" for at forlade vinduet. 
Bemærk: Det er vigtigt at ID’en indtastes korrekt og at det kontrolleres inden den tilføjes. 
Alle enheder tilføjet her er nu tilgængelige i Borgeropsætningen og kan tildeles til borgerne. 
 
Ønskes en Inko-Sender deaktiveret, eller ønsker man at redigere ID’en, brug da Første, Forrige, 
Næste og Sidst til at navigere. Klik på “ ” ud for Inko-Senderen for at redigere. 
 

 
 
Tryk nu på ”GEM” for at gemme ændringen eller ”Færdig” for at lukke vinduet. 
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Kontoindstillinger / Profil 
 
 

 
 
Log ud 
Når du er færdig med at bruge Wear&Care-systemet, skal du huske at logge ud for at undgå 
misbrug af systemet. Klik på “ ” i øverste højre hjørne for at ændre profil eller logge ud. 
 

 
 

Profil 
Brugerprofil / kontoindstilling for en bruger kan ændres ved at klikke på "Profil". 
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Indtast / rediger oplysninger i “Generel info” for den aktuelle konto. 
 
Vigtigt: Mobiltelefonnummeret bruges til to-faktor-autorisation (TFA). Husk at ændre 
indstillingen af telefonnummer her, mens du stadig har adgang til telefonnummeret, hvis der er 
planlagt ændringer. 
 
Skift adgangskode ved at indtaste den aktuelle adgangskode og 2 gange den nye adgangskode. 
Valg af sprog er kun for den aktuelle brugerprofil. Forskellige profiler på samme plejehjem kan 
have forskellige sprog. 
Klik på "GEM" i det specifikke vindue for at gemme ændringer. 
 
Bemærk: Det sprog, der er valgt i “Systemsprog”, er kun til Wear&Care-systemets 
skærmbillederne og ikke de sendte SMS-meddelelser. 
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Specielle tilpasninger 
Individuelle dags-/natteble tidspunkter 
Hvis en borger ikke følger, det for plejehjemmet opsatte tidspunkt for dags-/natteble, kan der 
laves en speciel opsætning for borgeren. De 2 Inko-Sendere skal anvendes til hhv. dagsble og 
natteble.  

    
 
 
 

    
 
Opret borgeren to gange og angiv hhv. ”(dag)” og ”(nat)” efter Efternavn, ID og Adresse/Værelse, 
for at sikre beskeder og opsætning er helt klart for de 2 anvendelser. De respektive Inko-Sendere 
skal være tildelt borgeren for hhv. dag og nat. 
 
Bemærk: Under opsætning af borger (dag), skal der under ”Borger bleer, Dag” vælges den ble, der 
bruges om dagen og ”Samme ble om natten” skal vælges. Under opsætning af borger (nat), skal 
der under ”Borger bleer, Dag” vælges den ble der bruges om natten og ”Samme ble om natten” 
skal vælges.  
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Bemærk: Lav en tydelig mærkning af Inko-Senderne for hhv. dag og nat, så det sikres, at de ikke 
byttes om ved brug.  
 

   
 
 
Rutinen for opladning vil her være som normalt, idet den ikke anvendte Inko-Sender sættes til 
opladning. Det vil sige, at opladerutinen følger brugen af hhv. Dag og Nat Inko-Sender for den 
pågældende borger. 
Bemærk: For at have en mere simpel og ensartet rutine, kan alle Inko-Sendere byttes/lades ved 
hhv. skift fra dags- til natteble og ved skift fra nat- til dagsble. Dvs. skift Inko-Senderne ud 2 gange i 
døgnet frem for én gang i døgnet. 
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Standard beskeder 
Følgende hændelser/beskeder modtages på oversigtsbilledet og evt. (hvis aktiveret) på 
afdelingstelefonen: 

 
Type Beskedtype SMS-besked (Danish / Dansk) 
1 Urindetektion ”2. Start på vandladning registreret” 
3 Lavt Batteridetektion ”7. Fejl: Inko-sender skal oplades” 
4 Ingen Forbindelse “6. Fejl: Inko-sender uden internetforbindelse” 
7 Sensordetektion - Græs ”8. Fejl: Sensor ustabil. Tjek sensor og Inko-Sender” 
8 Sensordetektion - Malfunktion “10. Fejl: Sensor ustabil. Tjek sensor og Inko-Sender” 
9 Ny Bledetektioin “1. Info: Ny ble registreret korrekt” 
10 Fuld Bledetektion “3. Fuld ble registreret” 
11 Diaper Max Wear Time ”4. Maks. ble-bæretid nået” 
12 Diaper Un-mounted ”5. Info: Inko-sender taget af sensor” 
14 Back Online “6. Info: Inko-sender har genetableret internetforbindelse” 

 
Type Beskedtype SMS-besked (Norwegian / Norsk) 
1 Urindetektion ”2. Start på vannlatning registrert” 
3 Lavt Batteridetektion ”7. Feil: Inkosender skal opplades” 
4 Ingen Forbindelse “6. Feil: Inkosender uten internetforbindelse” 
7 Sensordetektion - Græs ”8. Feil: Sensor ustabil. Sjekk sensor og Inkosender” 
8 Sensordetektion - Malfunktion “10. Feil: Sensor ustabil. Sjekk sensor og Inkosender” 
9 Ny Bledetektioin “1. Info: Ny bleie registrert korrekt” 
10 Fuld Bledetektion “3. Full bleie registrert” 
11 Diaper Max Wear Time ”4. Maks. bleie-bæretid nådd” 
12 Diaper Un-mounted ”5. Info: Inkosender tatt av sensor” 
14 Back Online “6. Info: Inko sender har reetablert internettforbindelse” 

Bemærk: De udeladte beskedtyper (2,5,6,13) anvendes ikke i systemet. 
 
Bemærk: Afsendelse af hændelser/beskeder kan aktiveres og deaktiveres af Wear&Care, efter 
specifikke ønsker for et plejecenter. 
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  Support / Hjælp / Ofte stilled spørgsmål (FAQ) 
Den følgende FAQ-sektion, indeholder informationer omkring det komplette Wear&Care-system. 
Der findes et on-line hjælp system, som kan tilgås ved tryk på ”Support / Hjælp” knappen i venstre 
menu. Der åbnes en ny fane i browseren, hvor der kan findes hjælp og hjælpemateriale, som 
løbende vil blive opdateret: 
 

 
 
Hvis yderligere hjælp er nødvendig, venligst kontakt din lokale Wear&Care-kontaktperson eller 
send en e-mail (support@wearcaretech.com) på dansk, engelsk eller tysk. 

 
Vigtigt: Når Inko-Senderen flyttes til ny ble/sensor, skal der gå minimum 10 
sekunder inden den kobles på, for at systemet automatisk detektere 
bleskift. 
 
Vigtigt: Maximalt 10 minutter efter bleskift skal der komme en 
bekræftelses-SMS (1. Info: Ny ble…) der bekræfter at Wear&Care-systemet 
fungerer korrekt. 
 
Bemærk: Hvis der kommer flere uventede beskeder, kan det skyldes ustabil 
forbindelse mellem sensorstrimmel og Inko-Sender. Kontroller derfor, at 
Inko-Senderen er lukket korrekt ved begge lukkemekanismer ved at trykke 

for og bagsiden sammen ved begge lukkemekanismer (ved ) med 2x hørbart klik). Se også 
beskrivelsen nedenfor vedr. fejl 8, 9 og 10. (”Fejl: Sensor ustabil. Tjek sensor og Inko-sender”) 
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Beskeder 
Beskeder Forklaring 
“1. Info: Ny ble registreret korrekt” Kun info: Systemet registrerer, at Inko-Sender er sat på en ny 

sensorstrimmel (ble) 
”2. Start på vandladning registreret” Kun info: Systemet registrerer det første urinniveau 
“3. Fuld ble registreret” Kun info: Systemet registrerer fuld ble 
”4. Maks. ble-bæretid nået” Kun info: Den indstillede maksimale bæretid efter sidste "Ny ble 

registreret" er gået 
”5. Info: Inko-sender taget af sensor” Kun info: Inko-sender er fjernet fra sensoren 
“6. Fejl: Inko-sender uden 
internetforbindelse” 

Inko-Sender (borger) uden for Wi-Fi-rækkevidde eller ingen 
internet i mere end 30 minutter. Sørg for, at Inko-senderen er 
inden for Wi-Fi-rækkevidde, eller kontakt Wi-Fi / IT-ansvarlig. 
Bemærk: Denne besked kommer også når batteriet er helt afladt. 

“6. Info: Inko-sender har genetableret 
internetforbindelse” 

Inko-Senderen har igen fået adgang til Wi-Fi og har fået 
forbindelse til Wear&Care-systemet. 

”7. Fejl: Inko-sender skal oplades” Udskift Inko-sender og genoplad. Normal opladningscyklus er 12-
24 timer 

”8. Fejl: Sensor ustabil. Tjek sensor og Inko-
sender” 

Kontroller Inko-Sender og sensor for eventuelle abnormiteter. Sørg 
for, at alle låsetappe er intakte, og at Inko-sender er lukket 
ordentligt. Udskift sensor (ble) og tilslut igen, hvis problemet 
fortsætter. 

”9. Fejl: Sensor ustabil. Tjek sensor og Inko-
sender” 
“10. Fejl: Sensor ustabil. Tjek sensor og Inko-
sender” 

 

   
Intakte låsetappe / låsemekanisme 

 
Observationer i Wear&Care-Systemet 

Observation Årsag Afhjælpning 
Ingen SMS med To-Faktor-
Autorisation (TFA) 

Systemet er ikke konfigureret 
korrekt med dit 
telefonnummer. Kontakt 
Wear&Care support for hjælp. 

Før du ændrer et mobilnummer, skal du 
først opdatere nummeret i 
"Kontoindstilling". 

Skærmbillederne opdateres ikke Browser problem Opdater browserskærmen (klik typisk “
”). Hvis problemet består, skal du lukke 
browservinduet og oprette forbindelse til 
Wear & Care-systemet igen. 

Wear & Care-systemet starter ikke i 
browseren 

Browser eller internet problem 1) Sørg for, at browseren er kompatibel 
med Wear & Care-systemet, og at 
browseren er sikkerhedsopdateret. 
Genstart browser. 
2) Sikre at der er internetadgang fra 
Browseren. Prøv evt. en anden 
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hjemmeside for at kontrollere 
internetadgang. 

Menu og funktion ikke tilgængelig i 
Wear&Care Systemet 

Adgangsniveau  Kontakt Wear&Care for ændringer af 
bruger adgang /  

 
Observationer på Inko-Senderen  

 
 

Observation Årsag Afhjælpning 
Inko-Sender berører 
borgerens ben / skød 

Inko-Sender er placeret for lavt 
på borgerne 

Skift ble og placer sensoren højere, så 
foldningen udføres ved markøren 2 

 
Hvis problemet fortsætter, kan Wear&Care-
systemet ikke bruges af pågældende borger. 

Sensor strimmel længere end 
ble 

Ble er mindre end forventet for 
sensor strimmel 

Klip sensorens længde (ende væk fra Inko-
Sender) til samme længde som ble. 

Intet lys i Inko-sender under 
opladning 

1) Oplader er ikke korrekt 
tilsluttet Inko-senderen eller 
oplader ikke tilsluttet lysnettet. 
 
2) Inko-Sender låst. 

1) Kontroller, at opladeren er tændt (grønt lys 
på opladeren), og at det er korrekt tilsluttet til 
Inko-Sender.  
2) Lad Inko-Senderen være inaktiv i 7 dage og 
tilslut derefter lader igen. 
Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte 
Wear&Care. 

Orange konstant lys Opladning i gang Inko-Senderen er ikke klar til brug. Lad Inko-
Senderen fortsat lade 

Grønt konstant lys i mere end 
10 sekunder 

Opladningen er afsluttet Fortsæt med at oplade Inko-Sender. 
Inko-Sender er klar til brug. Frakobl ikke 
opladeren, før Inko-Sender skal bruges af 
borgeren. 
 

Grøn blink efter afbrydelse af 
opladeren 

Wi-Fi-forbindelse og internet 
fungerer korrekt 

Intet problem 
 

Orange blink efter afbrydelse 
af opladeren 

Ingen Wi-Fi-forbindelse eller 
manglende internet 

Sørg for, at enheden er inden for Wi-Fi-
rækkevidde, når opladeren kobles fra. Hvis 
problemet består, skal du kontakte IT-ansvarlig 
person. 
 

Konstant grønt lys i ca. 10 
sekunder, når du tilslutter og 
frakobler opladeren 

Inko-senderen er i 
opstartstilstand efter lavt 
batteriniveau 

Fortsæt med at oplade Inko-sender, indtil den 
er fuldt opladet. 
 

Orange/rødt blink Info-sender er i provisionings-
tilstand 

Sørg for, at Wi-Fi og internetforbindelse er 
tilgængelig for Inko-Senderen. Fortsæt med at 
oplade Inko-senderen indtil den er fuldt opladt. 
Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte IT-
ansvarlig person. 
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Bilag 
Tunstall installation og opsætning 
Hvis Wear&Care-systemet skal sende notifikationer/beskeder til plejepersonalet, via et Tunstall-
system, skal Wear&Care-softwaren indstilles til denne anvendelse. Under plejehjemsindstillinger 
tilpasses koderne, der sendes til Tunstall-systemet. Under borgerindstillinger indtastes borgernes 
Tunstall ID. Under afdelingsindstillinger, indtastes SMS nummeret for Tunstall-systemet. 
Når Wear&Care-systemet sender beskeder til Tunstall-systemet, vil Tunstall-systemet være opsat 
til at sende notifikationerne/beskeder til de respektive Tunstall/DECT-telefoner som 
plejepersonalet anvender. I Tunstall-systemet konfigureres hvem, der skal modtage beskederne 
samt beskedernes indhold. 
 
Plejecenter opsætning 
Under opsætning af plejecenter skal ”Tunstall tilsluttet” vælges for at beskederne sendes korrekt 
til Tunstall-systemet. Parametrene ”SMS prefix” og ”separator” må ikke ændres, da de er 
specificeret af Tunstall-systemet. 
 

 
 
Alle parametre er defineret i henhold til Tunstall-systemet og må derfor ikke ændres. 
 
Opsætning af afdeling 
Tunstall SMS-nummeret (+45xxxxxxxx) og kun dette, skal indtastes under telefonnummer på 
samtlige afdelinger for plejecenteret (se Administrér Afdeling side 14). 
 
Borger opsætning 
Borgerens Tunstall-ID skal indtastes i overensstemmelse med Tunstall-opsætningen. Dette gælder 
for alle borgere i alle afdelinger for det pågældende plejecenter.  
 

 
 

Dette gøres under tilføj eller rediger borger (se side 9). 
 
Besked på DECT-telefonerne  
Følgende beskeder tekster indstilles på Tunstall systemet (zone). Det anbefales at anvende 
følgende tekster til beskederne:  
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Type / zone Tunstall tekst 
01 2.Våd ble 
03 7.Skal lades 
04 6.WiFi fejl 
07 8.Ustabil 
08 10.Ustabil 
09 1.Ny ble ok 
10 3.Fuld ble 
11 4.Max.bletid 
12 5.Sender af 
14 6.WiFi OK 

 
Beskedforklaringer 

Tunstall tekst Forklaring 
1.Ny ble ok Kun info: Systemet registrerer, at Inko-sender er sat på en ny 

sensorstrimmel (ble) 
2.Våd ble Kun info: Systemet registrerer det første urinniveau 
3.Fuld ble Kun info: Systemet registrerer fuld ble 
4.Max.bletid Kun info: Den indstillede maksimale bæretid efter sidste "Ny ble 

registreret" er gået 
5.Sender af Kun info: Inko-sender er fjernet fra sensoren 
6.WiFi fejl Inko-Sender (borger) uden for Wi-Fi-rækkevidde eller ingen internet i mere 

end 30 minutter. Sørg for, at Inko-senderen er inden for Wi-Fi-rækkevidde, 
eller kontakt Wi-Fi / IT-ansvarlig. 

6.WiFi OK Inko-Senderen har igen fået adgang til Wi-Fi og har fået forbindelse til 
Wear&Care-systemet. 

7.Skal lades Udskift Inko-sender og genoplad. Normal opladningscyklus er 12-24 timer 
8.Ustabil Kontroller Inko-sender og sensor for eventuelle abnormiteter. Sørg for, at 

alle låsetappe er intakte, og at Inko-sender er lukket ordentligt. Udskift 
sensor (ble) og tilslut igen, hvis problemet fortsætter. 

9.Ustabil 
10.Ustabil 

 
Eksempler på Notifikationer modtaget på Tunstall telefoner: 
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Honeywell 1950G scannerkonfiguration 
Hvis understregning (“_”) ikke kommer korrekt, når du scanner stregkoden ved hjælp af en 
Honeywell 1950G-scanner, skal du scanne følgende stregkode for at konfigurere scanneren: 
 

 


