Appen för mobilt arbetssätt
trygghet, larm, tillsyn och möten
Egenskaper
Appen finns för IOS och Android och är unik på många sätt.
Salus mea kan användas både i inomhus- samt utomhusmiljö.
Säkerhet, sekretess och spårbarhet
Övervakad och krypterad kommunikation ger en trygg och säker miljö.
Kontroll på larmkedjan och data möjliggör statistik, analys och ständiga
förbättringar.

SCAIP-certifierat
Det enda mobila trygghetslarmet som är certifierat och godkänt enligt
TS 50134-9. Salus mea är certifierad som larmsändare (LUC) och för
larmmottagning (ARC) enligt SCAIP.

Öppet för integration
Ett mobilt arbetssätt skapas genom att vara öppen för integration av
tredjepartstjänster, appar, datakällor och hårdvara från andra leverantörer.

Funktioner
Larma själv
Den enskilde larmar med hjälp av tryck, röst eller timerlarm via mobil, padda eller
klocka. Röst- eller videosamtal sker när larmet tagits emot av personal.
Samtalet kopplas upp automatiskt vid larm. Vid videosamtal kan den enskilde och
larmmottagaren lättare kommunicera samt underlättar för personal/larmmottagare
att bedöma situationen.

Geografisk trygghetszon
När den enskilde lämnar ett överenskommet inprogrammerat område aktiveras
larm automatiskt till personal och/eller anhöriga. Det går självklart att anpassa
arealen på trygghetszonen för varje enskild användare. Dessutom är det möjligt att
anpassa efter olika stora zoner för olika tider på dygnet.

Dela plats
Den enskilde kan dela sin plats med personal eller anhöriga för ökad trygghet.

Fortsätter på nästa sida

Digital ledsagning
Den enskilde kan självständigt hitta genom navigering i appen eller genom stöd
från personalen.

Aktiv eftersökning
Närstående eller personal tar ett aktivt beslut att söka den enskildes position.

Fallarm
Larm aktiveras automatiskt vid fall. Genom att använda en smartklocka få
användaren tillgång till marknadsledande falldetektion. Om användaren ramlar så
aktiveras larmet automatiskt. Om användaren är oskadd och inte behöver hjälp
så bekräftar vederbörande att allt är Ok och avbryter därmed larmet.

Videosamtal
Eftersom Salus mea är säkert och krypterat kan videosamtal användas i många
avseenden. Flera besparingar kan göras av vårdgivare och det är inte alla enskilda
som vill ha fysiskt besök.

Exempelvis
Daglig tillsyn.
Den enskilde behöver stöd vid läkemedelsintag. Detta kan göras via
videosamtal med vårdpersonal.
Rehabträning.
Även anhöriga eller god man kan använda sig av Salus mea om den enskilde behöver stöd och hjälp med exempelvis att läsa en kallelse, recept
eller en räkning.
Samtal med biståndsenhet, exempelvis vid avstämningar.
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