
Systém pro přivolání pomoci, zabezpečení budovy a evidenci práce personálu. Skládá se z tísňových tlačítek různých 
druhů, které mohou klienti nebo personál stisknout a přivolají si tak pomoc v krizové situaci. Využít můžete rovněž 
detektory požáru a úniku vody, kterými zabezpečíte budovu.
Poplachy ze všech zařízení se snadno odbaví v mobilní aplikaci, takže personál o poplachu ví, ať už se pohybuje kdekoli, 
a může situaci řešit. Celý systém se jednoduše spravuje ve webové aplikaci. Máte zde k dispozici i zpětné záznamy  
o všem, co se dělo, včetně činností personálu zaznamenaných NFC čipy.

PŘIVOLÁNÍ POMOCI
uvnitř budovy  

i venku pomocí fixních  
a přenosných tlačítek  

a detektorů

JEDNODUCHÉ  
ODBAVENÍ POPLACHŮ

kdykoli a odkudkoli
díky mobilní aplikaci

SNADNÁ INSTALACE
systém je bezdrátový  

- jakékoli změny  
zaberou jen pár minut

SERVIS
dohled nad chodem
technologie 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnů

EVIDENCE ČINNOSTÍ
zpětné záznamy  

o všem, co se dělo

Domovy
se zvláštním  
režimem

Terénní  
služby

Domy  
s pečovatelskou
službou

Domovy  
pro seniory

VŠE, CO POTŘEBUJETE, V JEDNOM ŘEŠENÍ

KDE VŠUDE MŮŽETE HELPCARE VYUŽÍT

HelpCare
BEZDRÁTOVÝ TÍSŇOVÝ SYSTÉM PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY



BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE, KTERÁ ZAJISTÍ KVALITNĚJŠÍ PÉČI PRO VAŠE KLIENTY

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.
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Detektor požáru

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

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

Pevné tísňové 
tlačítko s držákem

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

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

Detektor  
úniku vody

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

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.
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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 
(např. s Alzheimero-
vou chorobou) 
ven z budovy.

9

ošetřující 
personál

vrátný

klienti 
a jejich 
návštěvy

8 11 13



PŘIJÍMAČ REGGAE
PŘENOSNÉ SOS 

TLAČÍTKO

NAM SYSTEM
CLOUD ŘEŠENÍ

WEBOVÁ APLIKACE  
PRO NASTAVENÍ NA MÍRU

MOBILNÍ APLIKACE
PRO OŠETŘUJÍCÍ PERSONÁL 

BEZDRÁTOVÁ VNITŘNÍ
 TLAČÍTKA A DETEKTORY

ZAŘÍZENÍ PRO HLÍDÁNÍ 
OPUŠTĚNÍ PROSTORU

UVNITŘ BUDOVY VENKU

JAK HELPCARE FUNGUJE

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
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JEDNODUCHÉ ODBAVOVÁNÍ POPLACHŮ  
A SPRÁVA SYSTÉMU

MOBILNÍ APLIKACE WEBOVÁ APLIKACE

VLASTNOSTI
 Souhrnný přehled o tísňových stavech - které jsou aktuální  

 a které řeší už někdo jiný
 Snadné a rychlé odbavování poplachů
 Detailní informace o klientovi např. zdravotní stav  

 a medikace
 Možnost vkládání komentářů o poplachu
 Zobrazení GPS polohy klienta (u venkovního tlačítka)

VLASTNOSTI
 Editace jednotlivých tlačítek, zařízení a informací o klientovi
 Nastavení uživatelských a manažerských přístupů
 Nastavení automatických režimů fungování systému
 Zobrazení výpisu všech událostí – vyvolaných poplachů
 Zobrazení NFC sestav – činností nasnímané NFC čipy

Chcete se  
dozvědět více?
Podívejte se na
www.helpcare.cz
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