
Opieka jakiej potrzebują osoby starsze oraz 
niezależność, na którą zasługują

System Amber jest czymś więcej niż systemem reagowania w nagłych wypad-

kach. Z systemem przypominania o zażyciu leków, detekcji upadku oraz braku 

aktywności, a także możliwościami związanymi z telemedycyną Amber (wersja 

SELECT) przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu czuwa nad bezpieczeń-

stwem osób pozostających pod jego opieką. 

Amber

Firma Visonic wspiera Prawa Starszych osób i poświęca  się 
w rozwoju opłacalnych i wysokiej jakości rozwiązań takich jak 
system domowej opieki zdrowotnej oraz ochronie zdrowia, 
bezpieczeństwa starszych osób a tym samym podtrzymywać ich 
prawo do niezależności, uczestnictwa, opieki, samospełnienia i 
godności.  

O firmie Visonic 

Założona w 1972 ma ponad 32 lata doświadczenia w 
projektowaniu, doskonaleniu oraz produkowaniu innowacyjnych, 
wysokiej jakości bezprzewodowych systemów alarmowych, jak 
również systemów lokalizacyjnych w czasie rzeczywistym dla 
szpitali. Visonic jest firmą, która ma udziały na Londyńskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych. Firma jest światowym liderem wśród 
producentów systemów alarmowych, z główną siedzibą w Izraelu 
oraz oddziałami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 
Niemczech, Hiszpanii, Hong Kongu, Chinach, Australii, Polsce oraz 
Skandynawii, obsługujących łącznie ponad 70 krajów. 

Visonic może się też pochwalić sprawdzonymi technologiami 
i uwadze poświęconej klientom oraz ich wspieraniu, a także 
niezawodności produkowanych sprzętów w ośrodkach służby 
zdrowia na całym świecie. 

•Siedziba główna Izrael Tel.: (+972-3) 645 6789 •Hiszpania Tel.: (+34-91)659 3120 • •Niemcy Tel.: (+49) 211 600 6960 

•Zjednoczone Królestwo Tel.: (+44-870) 730 0800 •Hong Kong Tel.: (+852) 2157 7147 USA Tel.: (+860) 243 0833  

•Skandynawia Tel.: (+47) 6758 9843 •Polska Tel.: (+48-22) 639 3436 •Republika Południowej Afryki Tel.: (+27) 84 577 8668

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę odwiedzić stronę internetową: www.visonic.com.pl, www.visonic.com

 są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Visonic Ltd. Amber są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Visonic Ltd.  
Inne nazwy stanowią własność ich odnośnych właścicieli. Firma Visonic zastrzega sobie prawo do zmiany informacji lub danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia. 



Wspieranie bezpieczeństwa w starzejącym się świecie

Społeczeństwo na świecie starzeje się. Już teraz na świecie jest 600 milionów ludzi powyżej 60 
roku życia. Szacuje się, że liczba ta podwoi się do roku 2025 (Światowa Organizacja Zdrowia 
wyszła z inicjatywą by sprostać potrzebom gwałtownie starzejącej się ludności, 6 września 2004, 
Genewa). W samej Europie więcej niż 25 milionów ludzi osiągnęło wiek 80 lat w roku 2005, a do 
2020 liczba ta wzrośnie prawie do 36 milionów (United Nation). 

Starzenie się ludności oznacza, że ludzie żyją dłużej, ich styl życia jest bardziej 
dynamiczny, ale im dłużej żyją tym bardziej jest prawdopodobne, że wystąpią u nich 
problemy związane z   poruszaniem się, równowagą oraz pamięcią. Dodatkowo 
zwiększa się proporcja osób starszych nad pracującymi. 

Jeśli chcemy sprostać potrzebom osób starszych i potrzebujących teraz i w przyszłości, musimy 
znaleźć sposoby, by zadbać o ich bezpieczeństwo i zdrowie, a przy tym wziąć pod uwagę 
najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. 

To dlatego wprowadzamy nowy projekt jakim jest Amber. Prezentowany przez firmę 
Visonic - lidera w branży security, oferuje opłacalny sposób pomocy osobom starszym 
by mogli cieszyć się dobrą opieką i niezależnością, na która zasługują. 

System pomocy w nagłych wypadkach ……. oraz dużo więcej:

Ergonomiczny, atrakcyjny, łatwy w instalacji i utrzymaniu projekt niesie wiele 
istotnych korzyści: 

Detekcja upadku  
(eliminuje niebezpieczeństwo upadku przez powiadamianie odpowiedniej 
osoby) 

Przypomnienie o zażyciu leków  
(zmniejsza ryzyko przedawkowania lub niedoboru leków; powiadomienia 
głosowe punktualnie przypominają użytkownikom o zażyciu leków; `guzik 
kontrolny` rejestruje zgodność)

Bezpieczeństwo w domu  
osobista ochrona dzięki detektorom dymu, zalania, czadu (zapobiega 
potencjalnym wypadkom przez wykrycie sytuacji zagrażających życiu) 

Dwukierunkowa komunikacja  
w której ręce są wolne

Monitoring braku aktywności  
(monitoruje zaprogramowane czynności takie jak wstanie z łóżka lub 
poruszanie się, wysyła alarm jeśli taka aktywność nie wystąpi w określonym 
czasie, tym samym wskazuje na potrzebę interwencji)

Możliwość podłączenia urządzeń telemedycznych  
umożliwiających pomiar: ciśnienia krwi, tętna, poziomu cukru, cholesterolu 
(wersja SELECT)

Całkowita ochrona domu  
(na miejscu lub na odległość – umożliwia użytkownikowi lub innym osobom 
otworzyć drzwi, odsłonić żaluzje, zapalić światła włączyć i wyłączyć urządzenia 
jedynie za pomocą naciśnięcia guzika) 

Szybkie wybieranie numeru  
(przechowuje do 3 numerów szybkiego wybierania)

Wskaźnik zalania Wskaźnik gazu Wskaźnik dymu Detektor upadku

Łatwy w użyciu, funkcjonalny, niskie koszty utrzymania

Amber jest świetnym rozwiązaniem dla właścicieli 
ośrodków (służby) zdrowia, którzy ochraniają i dbają  
o osoby starsze: 

Opłacalny, niezawodny i bardzo tani w utrzymaniu

Bardzo łatwy w instalacji

Zaprojektowany by spełniać wiele funkcji – od 
detekcji w nagłych wypadkach do całkowitego 
nadzoru stanu

Łatwo przystosowujący się do potrzeb każdego 
użytkownika

Uaktualniany przez telefon, niepotrzebna wizyta 
technika

Łatwość w użyciu Ambera  i jego zdolności 
przystosowawcze sprawiają, iż jest on świetnym 
pomocnikiem w różnych otoczeniach takich jak 

Domy opieki, 

Domy pielęgnacyjne 

Sanatoria 

Szpitale

Firmy monitorujące

Głośnik

Przycisk połączenia z 
centrum monitoirngu

Szybkie połączenie z 
prywatnymi numerami

Status LED

Wezwanie pomocy

???????? 
????????

Przycisk potwierdzenia

LCD (16 znaków)

Antena
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