
Nezávislé  
bývanie

v starobe

Nezisková organizácia Lebenshilfe podporuje starších ľudí 
a ľudí so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach 
života a ponúka im potrebný životný priestor. V tomto ohľade 
poskytuje pomoc spoločnosť Loxone.

Brigitte Swoboda, členka predstavenstva spoločnosti  
Lebenshilfe, popisuje výhody systému nasledovne: „Pomocou 
inteligentnej technológie spoločnosti Loxone sme poskytli 
ďalšiu podporu tým, ktorí sú v našej starostlivosti a staráme 
sa o nich. Táto technológia plní mnoho úloh na pozadí a 
podporuje našich klientov. Klientom môžeme dať ešte väčšiu 
bezpečnosť. Toto je obzvlášť dôležité v čase, keď na mieste nie 
je poskytovateľ starostlivosti. V prípade núdze sú ošetrovatelia 
automaticky informovaní. ”

Uľahčite si 
každodenný život
vďaka Loxone

www.loxone.com/sksk/aal

Mnoho starších ľudí vedie v dnešnej dobe osamelý život. V závislosti na 
ich zdravotnom stave môžu vyžadovať ďalšiu starostlivosť. Starostlivosť o 
seniorov je pre príbuzných ťažkou prácou, najmä ak nebývajú v rovnakej 
domácnosti. V takejto situácii môže byť užitočným riešením automatizácia 
domácnosti alebo budovy. Vďaka systému automatizácie budov získate 
okrem iného:

Viac pohodlia, 
bezpečnosti
a voľného času

Viac času
Starostlivosť o staršieho 
príbuzného môže byť zložitá, 
najmä v súvislosti s prácou a 
rodinným životom. Loxone môže 
členom rodiny ušetriť viac času 
automatizáciou tým, že sa stará 
o celý rad každodenných funkcií, 
ako je napríklad automatické 
vypnutie rúry alebo osvetlenia 
cesty na toaletu počas noci.

Nezávislé bývanie
Tí, ktorí potrebujú starostlivosť, 
môžu naďalej žiť svoj život ako 
obvykle bez toho, aby mali pocit, 
že už nie sú sebestační. Čiastočne 
kvôli tomu, že technológia Loxone 
sa automaticky postará o celý rad 
vecí.

Ubezpečenie príbuzných
V prípade núdze, napríklad pádu, 
budú rodinní príslušníci alebo 
opatrovateľ okamžite telefonicky 
informovaní. To dáva veľký pokoj 
v duši s vedomím, že ak sa niečo 
stane, môžete okamžite reagovať.

Zníženie nákladov na starostlivosť
Priznajme si to, profesionálna 
starostlivosť môže byť drahá. 
Loxone umožňuje nezávislejší 
život, a teda znižuje množstvo 
potrebnej starostlivosti – čo 
zase môže znížiť náklady na 
starostlivosť.



Priemerná dĺžka života ľudí sa zvyšuje. 
Mnohí chcú doma zostarnúť a byť schopní 
viesť život do značnej miery nezávislo, aj 
keď je potrebná podpora a starostlivosť. O 
väčšinu ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť, 
sa starajú členovia rodiny.

Zároveň narastá potreba ošetrovateľského 
personálu, ktorú nemožno uspokojiť z dô-
vodu nedostatku personálu. V závislosti 
od fyzického a duševného stavu osoby, 
ktorá potrebuje starostlivosť, tu môže au-
tomatizácia budov poskytnúť individuálnu 
podporu. Súčasne tak ušetriť množstvo 
starostí príbuzným a opatrovateľom.
 
V období nedostatku ošetrovateľského 
personálu sa stále viac spomína pojem 
„pomoc pri bývaní s asistenciou“. Ide o 
technické riešenie automatizácie budov, 
ktoré podporuje ľudí v pokročilom veku 

alebo so zdravotným postihnutím na ich 
ceste k nezávislému životu. Technológia 
sa dá individuálne prispôsobiť a preberá 
tie každodenné úlohy, ktoré potrebujú  
pomoc. Toto vytvára zlepšenú kvalitu  
života a tiež pocit bezpečia, najmä  
v časoch, keď na mieste nie sú žiadni 
príbuzní alebo opatrovatelia.

10+ funkcií 
pre nezávislý 
život
Technológiu Loxone je možné integrovať do každej budovy  
a prispôsobiť ju takmer všetkým požiadavkám. Uviedli sme však 
niekoľko najbežnejších aplikácií, ktoré sme videli v prostrediach  
s asistovaným bývaním, aby sme vám poskytli predstavu o tom,  
čo je možné:Asistované 

bývanie
Nočné osvetlenie Detekcia pádov

Monitorovanie 
elektrického 
zariadenia

Prístup pre 
pohotovostné služby

Regulácia teploty  
v miestnosti

Vzdialené
 odomykanie

Všestranná
 ochrana

Rozpoznávanie 
zmien

Automatické
 osvetlenie

Pripomenutie

Núdzové tlačidlo

Naše výrobky uľahčujú život v starobe. Vieme, aké dôležité je cítiť,
  že s našimi príbuznými je všetko v poriadku. Najmä keď je obmedzený 
osobný kontakt. Hlavnými produktmi Loxone pre asistované bývanie sú:

Moderné  
technológie v službe 

starším ľuďom

Núdzové tlačidlo
Núdzové tlačidlo je možné umiestniť

kdekoľvek, napríklad vedľa svojej postele 
alebo v kúpeľni. V prípade núdze sa alarm 
rýchlo vypne a domácnosť je pripravená 

na pomoc.

Tlačidlo Touch
Štandard tlačidiel Loxone je koncept, 

ktorý uľahčuje používanie domácnosti. 
Odporúčame, ale jednotné ovládanie v 

každej miestnosti.

Senzor prítomnosti
Senzor prítomnosti detekuje prítomnosť 

osôb v miestnosti. Ak po dlhšiu dobu nie je 
zaznamenaný žiadny pohyb, rodina bude o 
tom informovaná. V prípade pádu môžete 

privolať pomoc vďaka integrovanému 
zvukovému senzoru.

Alarmový náramok
Spoľahlivý a jednoduchý spôsob privo-
lania pomoci. Obyvateľovi stačí stlačiť 
tlačidlo na náramku a v dome začnú 

blikať svetlá upozorňujúce susedov. Dvere 
sa otvoria pre ľahký prístup.

Čerstvý vzduch

Zistiť viac!

loxone.com/sksk/a
al


