
Bezpieczeństwo dla tysięcy użytkowników
Sprawdzone przez setki Samorządów



SiDLY to zaufany partner
Firma SiDLY stworzyła rynek opasek telemedycznych w 
Polsce. Przeszliśmy po kolei wszystkie etapy rozwoju 
technologii i certyfikacji. Wiedza, którą zdobyliśmy daje 
gwarancję, że jesteśmy w stanie zapewnić najlepszą 
ochronę dla Państwa mieszkańców. Stale udoskonalamy
i rozwijamy kolejne funkcjonalności Systemu SiDLY.

SiDLY zostało także zwycięzcą największego przetargu na 
teleopiekę w Polsce, którego program obejmie 2300 
Seniorów z całego województwa kujawsko-pomorskiego.



Ponad

15 000 
użytkowników opaski

 na całym świecie

Ponad 

1 300 000
pomiarów każdego 

miesiąca

Ponad 

150 
Gmin korzystających

z rozwiązań SiDLY

CO NAS WYRÓŻNIA?

- polska myśl techniczna – PRODUKT POLSKI
- jakość medyczna
- unikalny produkt z dużą ilością funkcji
- ładowanie indukcyjne opaski
- ekspert z obszaru teleopieki
- najwyższa liczba wdrożeń teleopieki w Polsce
- pełne wsparcie techniczne
- elastyczność



Współpracujemy z kilkoma centrami medycznymi, 
które świadczą teleopiekę na terenie całej Polski

Dane z opasek monitorowane są 24h na dobę, 7 dni w 
tygodniu, 356 dni w roku przez profesjonalny personel w 
centrum medycznym. Dzięki temu, że w centrum 
medycznym znajdują się profesjonalni ratownicy medyczni, 
użytkownicy mają pewność, że ich sytuacja zostanie 
poprawnie zinterpretowana i podjęta zostanie konieczna 
interwencja.

Produkcja i serwis w Polsce

Opaski SiDLY to POLSKI produkt. Mamy pełną kontrolę nad 
całym procesem technologicznym i jesteśmy w stanie 
dopasować produkt do oczekiwań i potrzeb naszych Klientów. 
Szybko reagujemy na zgłoszenia reklamacji i awarie.

Sprawna obsługa posprzedażowa

Sami prowadzimy wdrożenie w Gminie. Na dedykowanym 
szkoleniu wprowadzamy wszystkich użytkowników w 
działanie systemu. Jesteśmy producentem zarówno opasek 
jak i aplikacji co zapewnia wysoki poziom komfortu 
użytkowania. Nad każdym wdrożeniem czuwa dedykowany 
opiekun, który jest dostępny podczas współpracy.



Użytkownik nosi opaskę jak zegarek na ręku. 
Monitoruje ona jego funkcje życiowe i stale wysyła 
zabezpieczone dane do centrum telemedycznego, 
gdzie są one analizowane.

Gdy opaska wykryje upadek lub użytkownik 
samodzielnie wciśnie przycisk SOS natychmiast 
zostaje wyzwolony alarm i powiadomione 
telecentrum.

Wykorzystując funkcję komunikacji głosowej 
ratownik „dzwoni” na opaskę i próbują nawiązać 
kontakt z jej właścicielem.

System Teleopieki SiDLY



Opaska monitoruje funkcje życiowe użytkownika
i wyposażona została m. in. w przycisk SOS, 
detektor upadków i funkcję lokalizacji. Opaska 
posiada połączenie z telecentrum, w którym pracują 
ratownicy. W sytuacji upadku lub wciśnięcia 
przycisku SOS podejmują oni natychmiastową 
interwencję by udzielić pomocy użytkownikowi 
opaski.

Osoba nosząca urządzenie na nadgarstku może
w każdej chwili i z dowolnego miejsca 
skontaktować się z ratownikiem w telecentrum
z pomocą przycisku SOS.

Opaski telemedyczne SiDLY

- przycisk SOS oznaczony alfabetem Braille’a 
- detektor upadku
- lokalizacja GPS i aGPS użytkownika 
- dwustronna komunikacja głosowa
- personalny Asystent Głosowy
- przypomnienie o zażyciu leków
- regularny pomiar tętna
- czujnik zdjęcia opaski

Funkcjonalności opasek



Bezpieczeństwo

Wdrażając teleopiekę SiDLY 
zapewniają Państwo najwyższe 
bezpieczeństwo Seniorom i ich 
rodzinom - użytkownicy są pod 
profesjonalną opieką 24 godziny 
na dobę.

Szersza oferta dla Seniorów
Wdrażając teleopiekę SiDLY 
wprowadzają Państwo bardzo 
odpowiedzialną politykę 
senioralną oraz rozszerzają 
istniejącą ofertę np. lokalnych 
Klubów Seniora.

Zadowolenie wyborców
Wdrażając innowacyjny, ale 
sprawdzony w wielu 
samorządach system zyskują 
Państwo zadowolenie wyborców - 
samych Seniorów, ich rodzin oraz 
najbliższych.

Korzyści dla Samorządu
Wprowadzając System Teleopieki nad Seniorami
Samorząd może odnieść następujące korzyści:

Aktywność Seniorów
Dzięki opaskom SiDLY Seniorzy 
mogą funkcjonować w swoich 
środowiskach domowych przy 
zachowaniu swojej prywatności  i 
codziennej aktywności.

Większa efektywność opieki
Teleopieka SiDLY pozwala 
Samorządom rozwiązać problem 
braku dostatecznej ilości 
wykwalifikowanych opiekunek 
środowiskowych. 

Sprawdzone rozwiązanie
SiDLY posiada najwięcej wdrożeń 
teleopieki w Samorządach w 
Polsce. Postaw na sprawdzone 
rozwiązanie i zostań prekursorem 
teleopieki w swoim regionie.



Więcej informacji na www.sidly.eu

Agnieszka Kosiorek
Dyrektor ds. Rozwoju teleopieki
SiDLY Sp. z o.o

+48 603 350 495
agnieszka.kosiorek@sidly.org

Jak mogę pomóc?


