
Teleopieka SiDLY Care składa się z opaski monitorującej,
całodobowego centrum ratunkowego oraz aplikacji
mobilnej.
 
Opaska to jedyne urządzenie, które jest niezbędne do
zapewnienia opieki użytkownikowi. 

Teleopieka SiDLY
dla Twoich
bliskich 

Ktoś z Twoich bliskich wymaga
opieki?

Mieszkasz daleko, pracujesz, masz wiele innych obowiązków
i nie jesteś w stanie zaoferować mu całego swojego czasu?

Doskonale Cię rozumiemy!

www.opaskasidly.pl



Korzystając z urządzenia wyposażonego w nasz system możesz w dowolnej
chwili sprawdzić istotne informacje o stanie zdrowia Twojej bliskiej osoby
używającej opaski. Otrzymasz informacje o historii alarmów, średnim tętnie,
ciśnieniu, stanie naładowania baterii w opasce, aktywności fizycznej
(pokonany dystans i liczba kroków), oraz prawidłowości założenia opaski. Co
istotne - opieka ze strony centrum medycznego działa całkowicie
niezależnie od Twojej aktywności w aplikacji. 

Dzięki aplikacji SiDLY Care nie zamartwiasz się. 

Poznaj funkcje, które ratują życie

przycisk SOS i detektor upadku

Ciągła opieka

bieżący pomiar tętna użytkownika

Sprawna organizacja akcji ratunkowej 

dwustronne połączenie głosowe oraz moduł GPS i aGPS

Osobisty asystent głosowy 

komunikaty głosowe i przypomienia o lekarstwach 

Prostota i bezpieczeństwo 

urządzenie medyczne, które posiada tylko jeden
przycisk aby uniknąć możliwych pomyłek w obsudze

Pomoc w zasięgu ręki 



Opaska monitoruje funkcje życiowe użytkownika oraz
wykrywa niebezpieczne sytuacje.

Kupując pakiet SiDLY Care
otrzymujesz: 

opaskę telemedyczną, wyposażoną w kartę SIM,

roczny lub dwuletni (do wyboru) dostęp do
całodobowego systemu teleopieki, 

aplikację na urządzenia mobilne z kontami
użytkowników opaski i opiekuna 

Użytkownik nosi opaskę jak klasyczny
zegarek. 

Po detekcji upadku lub skorzystaniu z przycisku
SOS opaska wysyła alert do centrum
ratunkowego, które podejmuje interwencję.

3 kroki do udzielenia pomocy:



Opaski SiDLY, będące zaprojektowanym i wyprodukowanym w
Polsce urządzeniem, znalazły już zastosowanie w opiece nad
użytkownikami w placówkach opiekuńczych i szpitalach. 

Obecnie z systemu korzysta 10 tys. użytkowników. Cały czas
rozwijamy naszą technologię, aby system SiDLY był jeszcze
bardziej niezawodny, bezpieczny i przyjazny dla użytkownika. 

Zapraszamy do naszego sklepu online: 
www.opaskasidly.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu: 

SiDLY
ul. Chmielna 2/31 
00 - 020 Warszawa
office@sidly.eu

Mateusz Fedorowicz
+48 603 441 507
mateusz.fedorowicz@sidly.org


