Wójt Gminy Stegna wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie
wprowadzają nową usługę do opieki nad osobami starszymi- opaskę telemedyczną SiDLY Care.
Urządzenie w kształcie zegarka zakładane na nadgarstek, które jest zdalnie połączone z centrum
teleopieki. Opaska dokonuje pomiarów parametrów życiowych i na bieżąco przesyła je do centrum
ratunkowego w którym ratownicy czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem użytkownika opaski.
Opaska monitoruje parametry życiowe użytkownika i w razie ich pogorszenia automatycznie informuje
centrum ratunkowe. Sam użytkownik może w każdej chwili wezwać pomoc za pomocą przycisku SOS,
znajdującego się na opasce. Niezależnie od lokalizacji oraz pory ratownicy telecentrum podejmują
interwencję – powiadamiają Twoich bliskich lub wzywają służby ratunkowe.

Dostęp do 24 godzinnego telecentrum ratunkowego
Posiadając opaskę SiDLY użytkownik ma dostęp do całodobowej usługi teleopieki. Gdy opaska
wykryje upadek lub znaczący spadek ciśnienia albo gdy użytkownik użyje przycisku SOS alert zostaje
wysłany do wykwalifikowanych ratowników telecentrum. Ratownik natychmiast podejmie próbę
połączenia głosowego z opaską (jak rozmowa telefoniczna, ale przez opaskę), a w razie potrzeby wyśle
służby ratunkowe.

Funkcje opaski
Opaska telemedyczna jest wyposażona w szereg funkcji, które pozwalają na uzyskanie sprawnej
i szybkiej pomocy. Są to między innymi:
•

Przycisk SOS – alarmowy guzik SOS, pozwalający na wezwanie pomocy w każdym miejscu
i czasie. Korzystając z przycisku połączysz się z ratownikiem, który podejmie dalsze kroki, by
udzielić pomocy.
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Detektor upadku–to automatyczna funkcja, która wykrywa upadki użytkownika. Kiedy opaska
zarejestruje takie zdarzenie, natychmiast zostanie wysłany alert do centrum ratownictwa.
Dwustronna komunikacja głosowa – umożliwia nawiązanie rozmowy głosowej bez
konieczności korzystania z telefonu komórkowego. Użytkownik porozmawia z ratownikiem
jedynie za pomocą opaski.
Lokalizacja GPS– moduł GPS zlokalizuje użytkownika, kiedy zostanie wysłany alert lub kiedy
zostanie opuszczona strefa bezpieczeństwa. W każdej chwili użytkownik może zostać szybko
zlokalizowany.
Komunikaty głosowe – opaska poinformuje Cię, kiedy zostanie użyty przycisk SOS, wykryje
upadek lub kiedy będziesz musiał naładować baterię. To komunikaty ułatwiające jej
użytkownie.
Przypomnienie o lekach– otrzymasz komunikat głosowy z informacją, że powinieneś wziąć
leki. Dzięki opasce SiDLY już nigdy nie zapomnisz o przyjęciu kolejnej dawki swoich tabletek.
Pomiar pulsu– monitorowanie tętna w regularnych odstępach czasowych, dzięki któremu
masz możliwość bieżącej kontroli swoich parametrów życiowych.
Ładowanie indukcyjne – jedyna na rynku opaska telemedyczna, którą możesz ładować
indukcyjnie. Wystarczy, że odłożysz opaskę na stację ładowania, wcześniej podłączoną do
kontaktu za pomocą kabla.
Krokomierz– pozwoli Ci monitorować aktywność fizyczną. Wszystkie wyniki zapiszą się
w aplikacji, a Ty możesz za każdym razem podnosić sobie poprzeczkę.
Czujnik zdjęcia opaski – opaska powiadomi centrum ratunkowe, jeśli założyłeś źle opaskę lub
zapomniałeś jej założyć. Ratownik połączy się z Tobą i przekaże Ci instrukcje jak zrobić to
poprawnie.

