SOS tlačítko Senzoor Push
-

K čemu slouží?
Pro přivolání pomoci.

SOS tlačítko předá zprávu určeným osobám a majitele informuje o jejím doručení. Konečně
jednoduché řešení pro seniory a osoby se zdravotními problémy – se zařízením mají jistotu, že si
dokáží přivolat pomoc v nouzové situaci.
-

Jak to funguje?
Stisknutím jediného tlačítka

Po stisknutí tlačítka seniorem je postupně kontaktován nastavený seznam příjemců. Příjemcem
zpráv mohou být děti, vnoučata, sousedé či pracovníci obecních úřadů.

Osoba ve stavu tísně

Nonstop předání zprávy

Ověření a řešení situace

Stisknutím tlačítka na čidle
zařízení odešle zprávu, že majitel
potřebuje pomoc. Přijetí zprávy
čidlo seniorovi potvrdí.

Zprávu přijme automatická
Senzoor centrála a zajistí její
distribuci seznamu příjemců.

Příjemce, který hovor přijal, záhy
ověří situaci podle svých
možností. Zavolá seniorovi nebo
ho navštíví.

Centrála funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro fungování zařízení není třeba připojení k WiFi
síti, ani žádná domácí centrála v podobě dalšího zařízení.
-

Kdo a jak se dozví o SOS zprávě?
Až 5 blízkých osob, skrze mobilní telefon.

Příjemci jsou kontaktování pomocí SMS a automatického tel. hovoru postupně, dokud někdo hovor
nepřijme.
1. Přijetí SOS zprávy centrálou (po stisknutí tlačítka) je majiteli potvrzeno vibrací zařízení,
zvukově a také světelnou signalizací.
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2. Automatická Senzoor centrála ihned kontaktuje osobu, která je nastavena jako 1. kontakt.
Zároveň pošle informační SMS.
3. Pokud osoba hovor nepřijme, centrála volá a posílá SMS druhému kontaktu
4. Při přijmutí hovoru některým z kontaktů, obdrží všechny kontakty (včetně seniora, pokud je
zadáno jeho tel. číslo) informační SMS. Zpráva informuje, kdo hovor o poplachu přijal.
Kontakty a jejich telefonní čísla se nastavují v uživatelské aplikaci, zpravidla jedním z blízkých
seniora.

Příklad předání zprávy z SOS tlačítka
Naší snahou je udělat maximum pro to, aby měly rodiny a komunity jednoduchý, funkční a levný
nástroj pro zajištění pomoci svým blízkým.
-

Jak tlačítko vypadá a jak se nosí?
Na ruce nebo na krku. Stále u sebe.

Senzoor Push je malá krabička s tlačítkem, kterou lze nosit na šňůrce na krku nebo na pásku na
ruce jako hodinky.
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Model 02upr černomodré barvy je uzpůsobený pro nošení na ruce i na krku. Základní model 01 bílé
barvy lze nosit zavěšený na šňůrce na krku.
Hlavní přednosti designu a výbavy
1. Ovládání. Jednoduše stisknutím jediného tlačítka dá vědět až 5 kontaktům. Bez brýlí.
2. Výdrž baterie. Čidlo se nedobíjí. Vydrží až 1 rok a stav baterie je monitorován. Výměna
baterie je záležitostí vyšších desetikorun.
3. Potvrzení odeslání/přijetí zprávy. Vibrace, písknutí a zablikání přímo na zařízení je
3faktorovým potvrzením pro majitele.
4. Plošné pokrytí signálem. Vlastní vývoj zabudované antény a technologie rádiových sítí
umožní odeslání zpráv z domu i přírody.
-

V čem je tlačítko lepší než mobil?
Lze ho nosit jako hodinky, nemusí se dobíjet a jedním stisknutím obvolá až 5
blízkých.

Mobilní telefon je přirozenou součástí života mládeže a lidí v produktivním věku. Pro velkou část
seniorů je používání mobilu obtížné. Zacházení není zrovna bezprostřední, často potřebují
k manipulaci brýle, zapomínají ho nabíjet, a hlavně jim chybí návyk mít mobil neustále u sebe. Tyto
situace komplikují použití mobilu pro přivolání pomoci v krizové situaci, kdy je senior fyzicky
oslaben, v bolestech, šoku, zmatený nebo má strach.
Senioři se denně ocitají v nouzových situacích, kdy není nikdo na blízku a oni u sebe nemají mobil
nebo ho nemohou z nějakého důvodu použít. Senzoor Push byl navržen a vytvořen tak, aby ho
mohl mít senior neustále u sebe, nemusel myslet na jeho dobíjení a byl schopný přivolat pomoc
stisknutím jediného tlačítka. A ještě seniorovi potvrdí, že zpráva byla přijata.
„Shrnutí“
Včasné přivolání pomoci snižuje vážnost zranění
Člověk je ve stresové situaci často schopen pouze jednoduché a rychlé akce. Hledání mobilu a brýlí
seniorovi výrazně komplikuje přivolání pomoci.
Stisk jediného tlačítka na čidle lze zvládnout po hmatu, se špatným zrakem i zhoršenou jemnou
motorikou.
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Včasně přivolaná pomoc tak může zabránit hodinám bezmoci, snížit zdravotní rizika či předejít
převozu do nemocnice.
-

Jaké jsou krizové situace, ve kterých se senioři mohou ocitnout?
Je jich spousta.

Uklouznutí v koupelně, náhlá nevolnost v bytě, úraz vlivem zhoršené motoriky, pád ze schodů nebo
ochromení vlivem slabosti srdce.
„U cévních mozkových příhod je čas naprosto zásadní. Je důležité, aby byla léčba poskytnuta
nejpozději do 4,5 hodiny od prvních příznaků.“ říká MUDr. Ondřej Volný, neurolog, který aktivně
působí ve FN Ostrava.
-

Kde lze SOS tlačítko pořídit?
Objednávky lze provést online nebo telefonicky.

Web: https://senior.senzoor.cz
Telefon: +420 722 904 173
Senzoor neposkytuje pečovatelské služby. Záměrem vývoje SOS tlačítka Senzoor Push, je
poskytnout zařízení, které usnadní podmínky domácí péče o seniory a osoby se zdravotními
indispozicemi. Lze ho využít pro samostatně žijící osoby nebo v rámci vícegeneračního soužití.
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