NON-STOP pomoc v krizových situacích (pády, zranění)
Nepřetržitá 24/7 Asistenční a Tísňová péče „Anděl na drátě“ je určena převážně seniorům
a osobám se zdravotním postižením, u kterých se zvyšuje riziko pádu, náhlé nevolnosti,
slabosti či kolapsu. Zdraví i život pak závisí na rychlém zajištění pomoci.
Princip služby spočívá v tom, že klient má stále u sebe (na ruce) malé elektronické zařízení
(hodinky, náramek) Po jeho stisknutí se ozve hlas asistenta a ten po vyhodnocení situace
zvolí postup a formu zajišťované pomoci. Profesionálně proškolený asistent je s klientem v
neustálé komunikaci až do úplného vyřešení celé situace.
Zařízení dokáže samo rozpoznat a upozornit na nestandardní situace (náhlý pád či déle
trvající nehybnost) i když klient nestihne aktivovat tlačítko. Zároveň se lokalizuje (GPS/GSM)
místo v jakém se klient nachází. Asistent i v těchto případech volá na zařízení a ověřuje stav
klienta.
Senior a jeho rodina tak mají jistotu, že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci
v domácím i venkovním prostředí. Uživatel tím získá větší sebedůvěru a nemusí se
omezovat ve svých aktivitách a oblíbených činnostech kvůli obavám z nečekaných problémů.

Linka pomoci a bezpečí pro seniory
Součástí služby je také non- stop linka pomoci a bezpečí pro seniory (pomoc při úzkostných
a tísnivých pocitech) a poradna pro seniory (pomoc a rada před podvodnými praktikami
podomních a telefonních prodejců, pomoc při řešení problémů v domácnosti).

Bez mobilního telefonu, bez měsíčních plateb za SIM kartu
Další přidanou hodnotou je možnost přijímat hovory na zařízení od rodiny a přátel ale hlavně
vlastní, neomezené volání ze zařízení (odchozí hovory) na jakákoliv čísla v rámci veškerých
států EU (vše v ceně služby). Klient tak nepotřebuje telefon a ušetří za kredit či paušál SIM
karty.

Všechny tyto služby stisknutím jediného tlačítka
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