
SYSTÉM PÉČE O SENIORY

HelpCare
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HelpCare je systém pro zkvalitnění péče o klienty domovů pro seniory a klienty pečovatelských služeb. Pokud se klient ocitne  
v ohrožení života nebo potřebuje pomoc, stačí jen, když stiskne tlačítko, a přivolá si tak ošetřující personál. Nezáleží na tom, jestli se 
monitorovaná osoba pohybuje uvnitř budovy nebo venku.

Informace o stisku tlačítka se okamžitě objeví v mobilních telefonech předem určených osob a zároveň na obrazovce v sesterně nebo 
dispečinku.

HELPCARE – RYCHLÉ PŘIVOLÁNÍ POMOCI

11 DŮVODŮ, PROČ SI POŘÍDIT HELPCARE

Tlačítka, která se snadno ovládají 
i seniorům

Bezdrátový, snadno se instaluje a jakákoliv 
změna zabere jen pár minut

Klienti si mohou přivolat pomoc 
uvnitř budovy i venku

Snadná administrace zařízení, sledovaných 
osob a objektů ve webovém portálu

Každé tlačítko a zařízení se dá pojmenovat 
buď jménem klienta, nebo podle místa, 
kde se nachází

Připojení neomezeného počtu zařízení 
do systému

Personál se může pohybovat po celém 
areálu. Aplikace přijímá informace všude, 
kde je pokrytí wifi nebo mobilními daty

24 hodin denně dohled nad fungováním 
technologie, technický servis v případě 
problémů

Personál navzájem vidí vznik poplachu,  
kdo jej odbavil a k čemu došlo

Nízké náklady na pořízení  
a jednoduché zaučení personálu

Dá se přizpůsobit na míru a kdykoliv 
rozšířit podle aktuálních potřeb

JAK HELPCARE FUNGUJE

PŘIJÍMAČ REGGAE
PŘENOSNÉ SOS 

TLAČÍTKO

NAM SYSTEM
CLOUD SOLUTION

WEBOVÁ APLIKACE  
PRO NASTAVENÍ NA MÍRU

MOBILNÍ APLIKACE
PRO OŠETŘUJÍCÍ PERSONÁL 

BEZDRÁTOVÁ VNITŘNÍ
 TLAČÍTKA A ZAŘÍZENÍ

ZAŘÍZENÍ PRO HLÍDÁNÍ 
OPUŠTĚNÍ PROSTORU

UVNITŘ BUDOVY VENKU
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HELPCARE JE TECHNOLOGIE VHODNÁ
PRO RŮZNÉ TYPY KLIENTŮ

Se stářím a stárnutím je spojená rostoucí závislost člověka na jeho okolí. Starší osoby přestávají být soběstačné  
a raději se spolehnou na pomoc druhých i při běžných činnostech jako je koupel, oblékání, příprava jednoduchého jídla 
a nakupování. Přestávají chodit na procházky, protože se bojí pádu nebo chůze po kluzkém nebo nerovném povrchu.
Snižuje se jejich sebejistota.
HelpCare klientům pomáhá získat pocit bezpečí a zachovat si kvalitu života i do pozdějšího věku. I kdyby došlo k pádu 
nebo jiné život ohrožující situaci, mohou si okamžitě přivolat pomoc.

PÉČE O KLIENTY 
DOMOVŮ PRO SENIORY, 
KTEŘÍ SE SAMOSTATNĚ 

POHYBUJÍ

PÉČE O KLIENTY  
S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU

PÉČE O KLIENTY  
DOMOVŮ PRO SENIORY,  

KTEŘÍ JSOU  
NA VOZÍČKU

PÉČE O KLIENTY 
PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB, 

KTEŘÍ ŽIJÍ VE SVÉ 
DOMÁCNOSTI

Stává se, že lidé s Alzheimerovou chorobou 
vědomě i nevědomě opouští budovu. 
Ztrácí orientaci v čase i prostoru a mohou být  
v ohrožení života. Pečovatelé neví, kde klienti jsou 
a často se musí obrátit na pomoc policie.

1 2 3

Klientovi můžete dát
na ruku čip ve formě
náramku nebo čip
zašijete do oblečení.

U hlavního nebo
únikového vchodu 
se umístí přijímač,
který snímá, když
se někdo s čipem  
ke vchodu přiblíží.

Ošetřující personál 
obdrží informaci, že  
se klient pohybuje  
v blízkosti východu  
a může jít včas  
situaci řešit.

JAKÉ MÁME ŘEŠENÍ:
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POSKYTNUTÍ PÉČE KLIENTŮM
UVNITŘ BUDOV

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

 Přivolání pomoci z důvodu nevolnosti, pádu, zdravotní indispozice
 Přivolání služby kvůli potřebě asistence
 Přivolání pomoci při vzniku požáru
 Informace o úniku vody, vytopení prostoru

Pokud se mohou monitorované osoby volně pohybovat po budově, jsou pro ně vhodná přenosná tísňová tlačítka.  
V případě, že se monitorované osoby pohybují v rámci svého pokoje, využijí pevná tísňová tlačítka a tlakové lišty. Pro 
zabezpečení prostor je možné využít čidla pro detekci požáru a úniku vody. Všechna zařízení se ve webovém portálu 
HelpCare označí místem, kde se nachází, nebo jménem sledované osoby a doplní se o případné upřesňující údaje 
(zdravotní stav, podávané léky, fotografie osoby a další). V případě, že hlídaná osoba upadne, je jí nevolno nebo se 
cítí v nebezpečí, stačí aby jen stiskla tísňové tlačítko nebo zatlačila na tlakovou lištu. Zmáčknutí tlačítka se okamžitě 
zobrazí jako poplach ve všech mobilních aplikacích osob, které se o dané klienty aktuálně starají. Zdravotní sestry  
a pečovatelky si mohou zobrazit upřesňující údaje a potvrzením převzetí poplachu v aplikaci mohou informovat ostatní 
personál, že situaci řeší. Po skončení poplachu doplní informace o způsobu řešení situace. Mají tak neustálý přehled 
o tom, co se na oddělení děje, a přitom se mohou pohybovat i mimo dispečink a sesternu.

JAK TO FUNGUJE:

Podle potřeby vybe-
rete typ bezdrátové-
ho tlačítka  
a umístíte tam, kde 
je zrovna potřeba.

Poplachy chodí na 
mobilní telefony 
pracovníků podle na-
stavení. Zaměstnanci 
se mohou pohybovat 
kdekoliv (i mimo 
budovu), pokud mají 
mobilní data. 

Pojmenujete zařízení 
podle místa instala-
ce a jménem klienta, 
který ho bude pou-
žívat.

Vedoucí dispečinku 
nebo hlavní sestra 
má přehled o tom, 
co se během urče-
ného období dělo 
a kdo a jak situaci 
řešil.

Pokud bude klient 
potřebovat pomoc, 
stačí jen stisknout 
tlačítko a v mobilních 
aplikacích personálu 
se objeví, o koho se 
jedná.

Všechny pověřené 
zdravotní sestry 
nebo pečovatelky
vidí, že k poplachu 
došlo a zda a kdy jej 
někdo začal řešit.

 HELPCARE

BEZDRÁTOVÁ

ZAŘÍZENÍ,

U KTERÝCH LZE

ZA PÁR MINUT

ZMĚNIT UMÍSTĚNÍ

A POJMENOVAT,

KOMU PATŘÍ

1

5

2 3

6

4
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HelpCare je vhodný i pro starší lidi nebo osoby se zdravotním omezením, kteří buď žijí sami nebo chodí sami z domova  
pro seniory ven, a existuje riziko, že u nich mohou vzniknout náhlé zdravotní potíže nebo mají strach z napadení. 
Pro zajištění rychlé první pomoci venku je pro ně vhodné přenosné SOS tlačítko.
V případě, že se klient ocitne v nouzi, může si stiskem SOS tlačítka přivolat pomoc. Informace o vzniklém poplachu,  
o majiteli zařízení a jeho poslední GPS poloze se během několika sekund zobrazí v mobilních aplikacích určených 
osob. Po převzetí poplachu je možné zavolat ohrožené osobě přímo do zařízení. Podle zjištěných informací lze určit, 
zda je nutné volat rychlou záchrannou službu nebo policii, nebo stačí dohledat monitorovanou osobu podle GPS 
souřadnic.

Přivolání pomoci 
při zdravotních 
problémech 

Přivolání pomoci 
v případě pádu

Zobrazení poslední GPS polohy 
monitorované osoby v mapě

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

 Přivolání pomoci venku z důvodů nevolnosti, pádu, zdravotní indispozice
 Přivolání pomoci venku kvůli strachu z napadení nebo krádeže
 V případě potřeby je možná lokalizace klienta ošetřujícím personálem

JAK TO FUNGUJE:

Informace o stisku tlačítka a obsluha mobilní aplikace funguje stejně jako u tísňových tlačítek  
používaných uvnitř budovy (viz strana 4). Výhodou je, že pokud senior stiskne tlačítko SOS,  
může mu personál do zařízení zavolat a ověřit si, co se děje, a zároveň zná poslední známou  
polohu, kterou zařízení poslalo.

ŽÁDOST  

O POMOC

STISKEM

SOS TLAČÍTKA

1 2 3 4

Stisknutí SOS tla-
čítka je pro seniora 
rychlé a jednoduché.

SOS zařízení pošle 
data o poslední zná-
mé poloze klienta. 
Víte, kde je.

SOS zařízení umož-
ňuje oboustrannou 
hlasovou komunika-
ci. Můžete tak ověřit, 
jak moc je situace 
závažná.

Můžete na místo
poslat policii, 
záchrannou službu 
nebo jít na pomoc 
sami. 

PŘIVOLÁNÍ SI POMOCI U OSOB,
KTERÉ SE POHYBUJÍ SAMY VENKU



BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE, KTERÁ POMÁHÁ
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PŘIJÍMAČE  
REGGAE

Pokrývají celou 
plochu domova 
pro seniory. Díky 
nim dostanete 
zprávy z tlačítek, 
které jsou v dosahu 
okamžitě, když 
dojde k jejich 
stisknutí. 

Přenosné tísňové 
tlačítko/hodinky

Přivolání pomoci 
stiskem při pohybu 
v budově. Senior je 
má neustále na ruce.

2Přenosné osobní 
tísňové tlačítka

Přivolání pomoci 
stiskem při pohybu 
v budově.

1 Přenosné SOS 
tlačítko

Přivolání pomoci 
stiskem tlačítka 
s určením GPS polo-
hy v mapě. 
Víte, kde se senior 
aktuálně nachází.

3

Webový portál  
a aplikace  
HelpCare

Zobrazuje informace 
o poplachu. Kdo, 
kde a kdy tísňové 
tlačítko stiskl. Slouží 
k odbavení poplachu 
a nastavení celého 
systému.

10Zařízení pro hlídání 
opuštění prostoru

Upozornění na 
odchod osoby 
s Alzheimerovou 
chorobou ven 
z budovy.

9

ošetřující 
personál

vrátný

klienti 
a jejich 
návštěvy

8
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Pevné tísňové 
tlačítko

Přivolání pomoci 
stiskem např. při ne-
volnosti na toaletě.
Dá se použít i venku, 
pokud je v dosahu 
přijímače REGGAE 
např. v altánu.

Pevné tísňové 
tlačítko s táhlem

Přivolání pomoci 
seniorem např.
po pádu ve sprše.

54

Zařízení pro  
detekci požáru

V případě detekce 
kouře pošle 
okamžitě informaci 
do mobilních 
aplikací personálu  
a upozorní ostatní 
hlasitým zvukovým 
alarmem.

12

Tlaková lišta

Přivolání pomoci 
buď stiskem nebo 
nalehnutím. Vhodná 
např. pro epileptiky  
při záchvatu, kteří 
se nemohou hýbat, 
nebo pro vozíčkáře.

7

Pevné tísňové 
tlačítko s držákem

Přivolání pomoci z 
lůžka. Každé z tlačí-
tek lze nadefinovat 
jinak, např. urgentní 
pomoc, potřeba jít 
na toaletu apod.

6

NFC čipy

NFC čipy pojmeno-
vané podle konkrét-
ních činností jsou 
nalepené v místě, 
kde senior bydlí. 
Slouží k evidenci 
činnosti personálu.

Zařízení pro  
detekci úniku vody

V případě úniku 
vody pošle 
okamžitě informa-
ci do mobilních 
aplikací personálu. 
Předejdete zbyteč-
ným škodám. 

11 13



ZAŘÍZENÍ PRO POUŽITÍ UVNITŘ BUDOV
Hlavním prvkem jsou přijímače REGGAE a tísňová zařízení v různých provedeních.
Poplachové zprávy se posílají do mobilních telefonů a počítačů vybraných osob. Můžete si nastavit různé osoby v různé dny  
i hodiny podle toho, kdy mají zrovna službu.

 3 samostatně definovatelná tlačítka pro různé události
 (např. potřeba jít na toaletu, ohrožení života, podání jídla)

 Pro pevnou (fixní) instalaci, dosah řetízku  
 od místa uchycení až 1,2 m

08

Pevné tísňové tlačítko s táhlem

 Odolné proti stříkající vodě
 Zvuková signalizace stisknutí
 Pro pevnou (fixní) instalaci
 Délka řetízku je 2 m a dá se libovolně 

 zkrátit podle potřeby
 Pro poslání poplachu stačí za řetízek zatáhnout

Pevné tísňové tlačítko s držákem Tlaková lišta

Přenosné osobní tísňové tlačítko

 2 druhy - s jedním nebo dvěma tlačítky. U dvou 
 tlačítek se dá každé nastavit na jinou událost 

 Bezpečnostní krytka, vhodné pro nošení v kapse
 Snadná manipulace
 Dá se zavřít, aby nedocházelo k stisknutí tlačítka,  

 když není potřeba

Přenosné tísňové tlačítko / hodinky

 Odolné proti stříkající vodě
 (mytí rukou, nádobí)

 Určené pro trvalé nošení na ruce

 Bezpečnostní lišta, která spouští 
 poplach při stlačení / nárazu po celé její ploše

 Volitelná délka a výběr z několika tvarů

Pevné tísňové tlačítko

 Odolné proti stříkající vodě
 (vhodné pro koupelny a toalety)

 Zvuková signalizace stisknutí
 Pro pevnou (fixní) instalaci

SPOLEHLIVÉ VNITŘNÍ 
I VENKOVNÍ ŘEŠENÍ



ZAŘÍZENÍ PRO POUŽITÍ VENKU
Jsou určená pro osoby, které se samy pohybují venku  
a chtějí mít jistotu, že si mohou přivolat pomoc, pokud by
se něco stalo. Zařízení umí posílat GPS polohy, přivolat 
pomoc a telefonovat. V mobilní aplikaci se v mapě zobrazí, 
kde klient je, a můžete mu buď zavolat záchrannou službu 
nebo jít pomoci sami.

Zařízení pro detekci požáru

Zařízení pro detekci úniku vody 

 Bezdrátový požární detektor
 Při spuštění poplachu zvuková signalizace

 Reaguje na vodu i jiné kapaliny a předchází škodám 
 např. vytopení koupelny

 Poplach se spustí, jakmile se jeho kontaktní body  
 dostanou do styku s vodou
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Přijímač REGGAE

 Příjem a přenos dat  
 z bezdrátových zařízení do aplikace 
 HelpCare

 Dosah příjmu 200 m v otevřeném 
 prostoru

Přenosné SOS tlačítko

 Dlouhá výdrž baterie
 GPS lokalizace
 Odolné proti stříkající vodě
 Možnost použít jako mobilní telefon

ZAŘÍZENÍ PRO POUŽITÍ VEVNITŘ I VENKU
Slouží zejména pro evidenci práce personálu domova pro 
seniory. Každý NFC čip lze pojmenovat podle činnosti,  
která se často opakuje. Pokud personál konkrétní činnost 
provede, stačí přiložit mobilní telefon k pojmenovanému 
NFC čipu a v aplikaci se zaznamená, kdy a kde se tak stalo.

NFC čipy

 Snadné umístění čipů nalepením nebo přišroubová- 
 ním, snímání čipů mobilní aplikací

 Voděodolné

Zařízení pro hlídání opuštění prostoru

 Voděodolné
 Detekční čipy lze zašít do oblečení nebo obuvi, 

 mohou se prát v pračce.
 Lze nastavit, v jaké vzdálenosti od dveří chcete poslat

 upozornění na pohyb monitorované osoby 
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SNADNÉ ODBAVENÍ POPLACHŮ
POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE

Mobilní aplikace slouží pro personál/pečovatelky, které mají zrovna službu a starají se o klienty. Umožňuje rychle odbavit po-
plachy a vkládat komentář o tom, co se stalo. Poskytuje souhrnný přehled o tom, kdo a kdy si přivolal pomoc, zda už situaci 
někdo řeší a kdo to konkrétně je. Při vzniku poplachu dojde ke zvukové a vibrační signalizaci.

Potvrzení převzetí 
poplachu

Základní informace o seniorovi, 
který zařízení vlastní

Detailní informace 
o seniorovi

Zobrazení dalších dostupných 
funkcí použitého zařízení  

(lokalizace, tel. hovor a další)

Zobrazení GPS polohy 
 v mapě (pouze přenosné 

SOS tlačítko)

Zobrazení aktuálního 
poplachu

Komentář  
k řešenému poplachu

Seznam vyřešených  
poplachů během vybraného 

období

Informace  
o všech
zařízeních,  
které klient
používá, 
a které z nich 
konkrétně 
stisknul

jméno klienta jméno  
ošetřujícího
personálu

31.08.18 14:34:37 31.08.18 14:34:37

31.08.18 14:34:37

31.08.18 17:06:59

03.09.18 18:15:10

Pád na chodbě

Nevolnost

Nevolnost na chodbě

Pád ve sprše

Asistence

03.09.18 11:08:01

31.08.18 14:34:37

30.08.18 10:34:36

03.09.18 18:09:15

03.09.18 11:08:01

31.08.18 17:06:59

31.08.18 14:34:37

30.08.18 10:34:36



Editace informací o seniorovi – přiřazení používaných zařízení

Výpis všech událostí, ke kterým během zvoleného období došlo.  
Dá se filtrovat podle konkrétního klienta nebo ošetřujícího personálu, který poplach řešil

WEBOVÝ PORTÁL - JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ 
OBJEKTŮ, ZAŘÍZENÍ A UŽIVATELŮ

Webový portál slouží pro nastavení systému HelpCare podle potřeb místa, kde se bude používat. Definuje se v něm, komu 
patří konkrétní tlačítko nebo zařízení, doplňují se informace o klientovi, například upřesnění zdravotního stavu a medikace. 
Slouží k administraci uživatelů (přístup pro ošetřující personál nebo manažerský přístup) a nastavení, v jaké pracovní dny a od 
kdy do kdy mají chodit zprávy a komu se v mobilní aplikaci zobrazí.
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31.08.18 14:34:37

31.08.18 10:46:57

31.08.18 08:46:50

30.08.18 14:46:51

29.08.18 14:45:41

29.08.18 14:45:37

29.08.18 09:45:35

28.08.18 14:44:17

31.08.18 14:34:45

31.08.18 10:46:57

31.08.18 08:46:59

30.08.18 14:47:02

29.08.18 14:45:48

29.08.18 14:45:46

29.08.18 09:45:41

28.08.18 14:45:08

31.08.18 14:44:59

31.08.18 10:57:08

31.08.18 08:57:20

30.08.18 14:57:27

29.08.18 14:56:32

29.08.18 14:56:25

29.08.18 09:56:18

28.08.18 14:55:16

Martina Veselá

Hana Kempná

Martina Veselá

Martina Veselá

Hana Kempná

Martina Veselá

Martina Veselá

Martina Veselá

Pád na chodbě

Pád ve sprše

Asistence

Nevolnost na chodbě ...

Nevolnost - doprovod ...

Pád v koupelně

Neschopnost vstát z toalety 

Asistence

Martina Veselá

Martina VeseláMarie Nováková

Anna Svobodová

Hana Kempná

Martina Veselá

Martina Veselá

Hana Kempná

Martina Veselá

Martina Veselá

Martina Veselá

Miriam Šťastná

Miriam Šťastná

Anna Svobodová

Marie Nováková

Miriam Šťastná

Anna Svobodová

Anna Svobodová

Marie Nováková

přenosné osobní tlačítko, Budova A

pevné tlačítko, toaleta, Budova B

přenosné osobní tlačítko, Budova A
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NAM system - český výrobce monitorovacích technologií

Vyvíjet software a hardware jsme začali v roce 1990 a dnes se řadíme mezi nejstabilnější společnosti na trhu. Stali jsme se jedním  
z největších dodavatelů GPS monitorovacích řešení, komunikátorů a pultů centrální ochrany v České a Slovenské republice. Produkty
a služby NAM system jsou vysoce kvalitní a v souladu s celosvětovými standardy. Systémy nejen vyvíjíme, ale i sami vyrábíme
– z tohoto důvodu dokážeme reagovat na specifické potřeby našich zákazníků i na potřeby trhu.

NAM system, a.s.
U Pošty 1163/13
735 64 Havířov – Prostřední Suchá, Česká republika
Tel.: (+420) 596 531 140, E-mail: info@nam.cz
www.nam.cz

Další řešení, která vám můžeme nabídnout:

TECHNOLOGIE PRO HLÍDÁNÍ 

ZBOŽÍ A MAJETKU
Hardware a software pro hlídání věcí proti krádeži. GPS tracker 
stačí umístit do majetku, který potřebujete zabezpečit, a v pří-
padě, že zaznamená pohyb, pošle upozornění, že se s objek-
tem něco děje. Pokud zloděj věc odcizí, stačí se podívat do mo-
bilní aplikace, kde v mapě uvidíte, kde se s ní zrovna pohybuje.

TECHNOLOGIE PRO 

MONITOROVACÍ CENTRA
Hardware, software a služby pro dohledová a poplachová při-
jímací centra. Zpracování a vizualizace poplachových zpráv ze 
všech běžně dostupných zabezpečovacích a požárních systé-
mů, vozidel a technologií. Integrovaný systém nahrávání hovo-
rů. Technologie splňuje normu EN 50518-2.

TECHNOLOGIE PRO 

MONITOROVÁNÍ VOZIDEL
Přehled o jízdách vozidel, kdo, kdy, odkud a kam jede, zobra-
zení dat i zpětně. Identifikace řidiče ve vozidlech pomocí čipu. 
Automatická tvorba knihy jízd. Analýza stylu jízdy řidiče pro 
zlepšení chování řidiče za volantem. Vymezení zón pro pohyb 
vozidel a posílání upozornění o opuštění nastavené zóny. Oka-
mžité informace o krádeži vozidla, nehodě na parkovišti, havárii 
vozidla a jejím průběhu. Imobilizace vozidla.

KOMUNIKÁTORY PRO 

BEZPEČNOSTNÍ APLIKACE
Technologie pro připojení zabezpečovacích ústředen. Zajišťuje
rychlý a bezpečný přenos informací z ústředny hlídaného  
objektu na dispečink pultu centralizované ochrany. Jedná se  
o řešení pro všechny komunikační trasy a všechny typy objektů. 
Zařízení splňují bezpečnostní normy a jsou schválena Hasič-
ským záchranným sborem.


