Mobil

Trygghetsalarm
m/GPS og fallsensor

Nyttig hjelpemiddel for:
• Personer med tidlig demens/kognitiv svikt
• Eldre med behov for ekstra trygghet når de er alene, eller bare vil ut og
gå seg en tur. Muligheten til å få hjelp hvis noe skulle skje.
• Personer som jobber alene, f. eks. i hjemmetjenesten, på nattevakt eller i
skogs-/landbruksnæringen.
• Fritidsaktiviteter hvor man er alene langt fra folk (f.eks. skitur, jakt & fiske)
• Deg med en helsetilstand som kan gi anfall (hjerte, lunge, epilepsi, diabetes)
• Barn/unge med utsatt skolevei eller miljø
Tradisjonelle trygghetsalarmer i kommunene kan normalt bare benyttes innenfor eget
hjem. Utendørs og borte fra egen bopel er det behov for et supplement. Våre GPSbaserte trygghetsalarmer og sporingsenheter er ment å være nettopp det.
Ta den med når du skal ut en tur, og hvis du trenger hjelp kan du bare trykke på SOSknappen. Da sendes en melding rett til pårørendes mobiltelefon, med eksakt posisjon
på hvor du er. Det kan også settes opp 2-veis tale via telefonfunksjonen i enheten!

Enheten henter sin eksakte GPS-posisjon og sender denne
sammen med en varsling til pårørendes mobiltelefon. Det
settes opp 2-veis tale mellom bruker og pårørende.
Pårørende kan selv søke opp hvor brukeren befinner seg.

Mobil
PC &
nettbrett

Viktigste funksjoner:
• SOS-knapp: brukeren varsler pårørende eller omsorgspersonell med egen SOS-knapp.
Da sendes sms direkte til utvalgte mobiltelefoner med varsel og nøyaktig GPSposisjon på kartet.
• 2-veis tale: samtale settes opp direkte til den som skal hjelpe.
• Fallsensor: registrerer fall og sender varsel om dette.
• Områdevarsling: pårørende kan varsles automatisk dersom brukeren går inn i et
farlig område, eller ut av et ”trygt” område. Kanskje for langt unna fra boligen?
• Ettersøking: pårørende kan selv søke opp brukerens posisjon på kartet dersom de
lurer på hvor denne er/om noe har skjedd.
• Jevnlig rapportering av posisjon, slik at man kan se ”sporene” eller ruten som er
fulgt på kartet. Kan velges bort om ønskelig.
• Egen kart- og administrasjonsløsning på internett gir oversikt på kartet, historikk,
batteristatus, hastighet, høyde og innstillinger for hvordan enheten skal virke.
• Fungerer med alle nettbrett, mobiltelefoner, PC og Mac.

Nærmere informasjon eller bestilling:
Careto AS, Løkka 7, 3271 Larvik
Tel: 33 11 40 50 - Mail: post@careto.no

Nettbutikk: www.tryggereliv.no

