Więcej komfortu,
bezpieczeństwa
i wolnego czasu
Wiele osób starszych prowadzi w dzisiejszych czasach samotne życie.
W zależności od stanu ich zdrowia, mogą wymagać dodatkowej opieki.
Opieka nad seniorami to ciężka praca dla krewnych, zwłaszcza jeśli nie
mieszkają w tej samej okolicy. W takiej sytuacji pomocnym rozwiązaniem
może być automatyzacja miejsca zamieszkania naszego podopiecznego.
Dzięki systemowi automatyki budynkowej zyskujesz między innymi:

Ułatw sobie
codzienne życie
dzięki Loxone
Organizacja non-profit Lebenshilfe wspiera osoby starsze
i niepełnosprawne we wszystkich dziedzinach życia i oferuje
im niezbędną przestrzeń życiową. Loxone zapewnia pomoc
w tym zakresie.

Oszczędność kosztów opieki
Personel pielęgniarski jest drogi.
Loxone umożliwia bardziej
niezależne życie, co może
zmniejszyć liczbę wymaganych
godzin opieki.

Spokój ducha
W nagłych wypadkach krewni lub
opiekunowie zostaną natychmiast
powiadomieni telefonicznie, na
przykład jeśli osoba upadła
i potrzebuje pomocy.

Niezależne życie
Podopieczni mogą dalej żyć
swoim życiem, nie czując się
w żaden sposób ograniczeni.
Tymczasem technologia
wykonuje dużo pracy w tle.

Więcej czasu
Trudno jest pogodzić pracę,
życie rodzinne i codzienną opiekę
nad osobą starszą. Loxone może
zaoszczędzić członkom rodziny
więcej czasu, automatyzując
ważne zadania.

Brigitte Swoboda, członek zarządu Lebenshilfe, opisuje
zalety systemu w następujący sposób: „Dzięki zastosowaniu
inteligentnej technologii Loxone zapewniliśmy dodatkowe
wsparcie dla podopiecznych i opiekunów. Technologia
wykonuje wiele zadań w tle i wyręcza w nich osoby
zamieszkujące nasz ośrodek. Dzięki wszystkim funkcjom,
jakie oferuje Loxone, możemy zapewnić podopiecznym
jeszcze większe bezpieczeństwo. Jest to szczególnie ważne
w sytuacjach, gdy na miejscu nie ma pracownika. W nagłych
przypadkach opiekunowie są automatycznie powiadamiani.”

loxone.com/mieszkalnictwo-wspomagane

Niezależne życie
w podeszłym
wieku

Mieszkalnictwo
wspomagane
Przewidywana średnia długość życia
rośnie. Wiele osób chce się zestarzeć
w domu i móc prowadzić w dużej mierze
samowystarczalne życie, nawet jeśli
w ymagają dodatkowego wsparcia.
W Polsce opiekę nad starszymi członkami
rodziny najczęściej przejmują najbliżsi.
Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie
na opiekunów medycznych i personel
pielęgniarski, które ciężko jest zaspokoić
z powodu braku wykwalifikowanych
osób. Rozwiązanie może stanowić tzw.
mieszkalnic t wo wspomagane. Pod
tym pojęciem kryją się nowoczesne
technologie i rozwiązania automatyzacji

budynków mające na celu wsparcie
osób starszych i niepełnosprawnych
w d ro dze d o n ieza l e ż n e g o ż ycia .
W zależności od stanu f iz ycznego
i psychicznego podopiecznego, krewni
mogą zostać zwolnieni z części zadań
związanych z opieką.
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10+ funkcji
umożliwiających
samodzielne życie

z ka lnic t wo

Technologię Loxone można zintegrować z dowolnym budynkiem.
W zależności od potrzeb i wymagań podopiecznego oraz jego
bliskich można wdrożyć różnorodne funkcje, które ułatwiają
codzienne życie. Oto najważniejsze funkcje w zakresie
mieszkalnictwa wspomaganego:

Oświetlenie
nocne

Rozpoznawanie
upadków

Przycisk
alarmowy

Monitorowanie urządzeń
elektrycznych

Dostęp dla krewnych
i służb ratunkowych

Regulacja temperatury
w każdym pomieszczeniu

Wysoka jakość
powietrza

Otwieranie
zatrzaśniętych drzwi

Kompleksowa ochrona
osób i budynku

Rozpoznawanie zmian
w zachowaniu

Automatyczne
oświetlenie

System
przypomnień
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Nowoczesne technologie
w służbie osobom starszym
Nasze produkty ułatwiają życie w podeszłym wieku. Wiemy, jak ważne
jest poczucie, że u naszych bliskich jest wszystko w porządku. Zwłaszcza,
kiedy kontakt osobisty jest ograniczony. Oto główne produkty Loxone
z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego:

Czujnik obecności
Czujnik obecności wykrywa obecność osób
w pomieszczeniu. Jeżeli przez dłuższy czas
nie zostanie zarejestrowany żaden ruch,
rodzina otrzyma powiadomienie.
W razie upadku można wezwać pomoc
dzięki zintegrowanemu czujnikowi dźwięku.

Przycisk alarmowy
Przycisk alarmowy można umieścić
w dowolnym miejscu, np. obok łóżka albo
w łazience. W nagłych wypadkach alarm
zostaje szybko uruchomiony, a dom jest
przygotowany na przybycie pomocy.

Bransoletka alarmowa
Niezawodny i prosty sposób na wezwanie
pomocy. Wystarczy, że podopieczny
wciśnie przycisk na bransoletce,
a światła w domu zaczną migać w celu
zaalarmowania sąsiadów. Drzwi otworzą
się, aby ułatwić dostęp.

Przycisk Touch
Standard przycisków Loxone to
koncepcja, która sprawia, że dom jest
łatwy w użyciu. Do każdego obszaru
dotykowego na przycisku Touch można
przypisać dowolną funkcję.

