
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Seni Guard készülékkel használója biztonságban érezheti 
magát éjjel-nappal, mivel működésének alapja egy olyan 
diszpécserszolgálat, amely a nap 24 órájában elérhető, 
tisztában van ügyfelei kórtörténetével és aktuális 
betegségeivel. A rendszerben regisztrálva vannak a készülék 
használójának legfontosabb egészségügyi paraméterei, 
gyógyszerei, stb.. 
Bármilyen vészhelyzetben is kapcsolatot tud teremteni az 
ügyféllel, illetve hozzátartozóival, ha azt igényli. A központban 
olyan egészségügyi végzettségű és egészségügyi 
tapasztalattal rendelkező munkatársak várják a bejelentéseket, 
akik azonnal fel tudják mérni a helyzet súlyosságát, a 
készüléken keresztül kapcsolatban tudnak maradni és segíteni 
tudnak a rászorulónak addig, amíg a szaksegítség a helyszínre 
ér. GPS-el azonnal meghatározható az ügyfél földrajzi helyzete 
(lakásban, utcán). 0-24 h közötti non-stop ügyelet. 
Minden ügyfelet személyesen ismernek, nincs szükség az 
amúgy is szorult helyzetben lévő segítséget kérőtől különféle 
adatok bekérésére. Mivel fontos a személyes kapcsolattartás, 
gondosan odafigyelnek minden egyes ügyfélre. A készülék 
nem helyhez kötött, azonnali pánik és gravitáció-riasztásra 
képes, előbbi akár balesetnél, betörésnél, utóbbi elesésnél 
jöhet jól. 
Rövid időn belüli azonnali reakció és segítség nyújtása szóban 
történik, ezzel egyidejűleg útnak indítják a leghatékonyabb 
egységeket a helyszínre, a segítségre szorulóhoz. Legyen szó 
akár balesetről, rosszullétről, betörésről vagy eltörött 
vízvezetékről, a segítség mindig kéznél van a Seni Guard 
segélyhívóval. 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Amennyiben Ön is szeretné a kezében tartani a Seni Guard 

segélyhívó készüléket, lépjen velünk kapcsolatba az 
elérhetőségeink valamelyikén: 
 

mobil: +36 20 991 6270 

e-mail: bp.eletetazeveknek@gmail.com   
 
A készülék használatba vételéhez, a szerződéskötéshez 
szükséges további információkkal állunk a rendelkezésükre, 
segítünk a döntés meghozatalában, hogy ezen oldalakon 
ovasható konstrukciók és azon belül a csomagok közül Önnek 
melyik lenne a legmegfelelőbb. 
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Szeretteink védelme a legfontosabb 

Az üzleti élet kötöttségeiből adódóan a családok tagjai 
dolgoznak, az idős hozzátartozók pedig vidéken vagy a 
külvárosban maradnak, általában magányosan élnek.  
A rohanó hétköznapokban egyre kevesebb idő marad a 
családtagok látogatására, ápolására és felügyeletére. A stressz 
és a folyamatos rohanás kitölti az életünket, pedig váratlan 
helyzetek, balesetek bármikor előfordulhatnak szeretteinkkel 
vagy akár velünk is. 
Került már bajba, amikor egyedül volt? Előfordult már, hogy 
azonnali segítségre lett volna szüksége, de senki nem volt a 
közelben? 

 

Seni Guard segélyhívó készülék az SOS Központ innovatív 
rendszerű szolgáltatása elsősorban a magányosan élő vagy idős, 
beteg emberek szolgálatára lett kitalálva, de természetesen 
szinte bármilyen területen hasznossá válhat, hiszen egy mobil, 
hordozható, bármilyen online platformon nyomon követhető 
eszközről beszélünk. Egyszerű a használata, mindenféle 
vészhelyzet, baj esetén napi 24 órában szakszerű segítséget 
nyújt 5 mp-en belül! Egy olyan rendszer, ami távfelügyeletet 
nyújt nem csak időseknek, hanem demens és egészséges 
embereknek, hiszen sajnos a baj mindig megtörténhet! 
A készülék használója biztonságban érezheti magát éjjel-nappal, 
hiszen a vészjelzések 24 órás diszpécserközpontba érkeznek be, 
ahol szakképzett mentős dolgozók várják a hívásokat és 
bármilyen probléma felmerülése esetén azonnal gondoskodnak 
a megfelelő segítség helyszínre küldéséről. Legyen szó akár 
balesetről, rosszullétről, betörésről vagy eltörött vízvezetékről, a 
segítség mindig kéznél van a Seni Guard segélyhívóval. 

 

Bérlési konstrukció esetén a készüléket 20.000.- Ft kaució 
(letéti díj) ellenében havi 1.000.- Ft bérleti díjért használhatják.  

Megvásárlási konstrukció: egyszeri bruttó 40.000.- Ft-ért 
juthat a készülékhez, megbeszélés tárgya a részletfizetési 
lehetőség. 
 

Mindkét konstrukció a választott csomag díjával kiegészül. 

Központi csomag díja havi bruttó: 4.990.- Ft.  
A vészhívás közvetlenül a 24 órás diszpécserközpontba 
fut, ahol képzett ápolók fogadják a hívásokat. A helyzet 
súlyosságától függően azonnal megkezdik az 
intézkedést az előre meghatározott protokoll alapján. 
Ennek keretében értesítésre kerül a mentőszolgálat, 
orvosi ügyelet, házi- vagy kezelőorvos, család, rokonok   

vagy szomszédok, függően attól, hogy milyen vészhelyzet 
lépett fel. A vészhívással egy időben a készülék elküldi a pontos 
GPS koordinátákat, így a biztosított helyzete tökéletesen 
beazonosítható. Természetesen a hozzátartozók az eszköz 
pontos helyzetét bármikor le tudják kérdezni saját jelszóval védett 
felületen keresztül, a diszpécserszolgálat készséggel segít a Geo-
kerítés funkció beállításában is. A diszpécserközpontban a 
biztosított és a segítséget nyújtó összekapcsolásra is tud kerülni. 

 

Prémium csomag díja havi bruttó: 13.990.- Ft.  
Vész esetén magánorvos! Sürgős esetben a saját kivonuló 
szolgálat (csak Budapest területén elérhető) munkatársa a 
jelzéstől számított 30 percen belül a helyszínre érve ellátja a 
biztosítottat, vagy értesítésre kerül a mentőszolgálat. Nem 
életveszély esetén orvosi ügyelet, házi- vagy kezelőorvos, család, 
rokonok vagy szomszédok kerülnek értesítésre, függően a 
vészhelyzet típusától. A vészhívással egy időben a készülék elküldi 
a pontos GPS koordinátákat, így a biztosított helyzete tökéletesen 
beazonosítható. A hozzátartozók az eszköz pontos helyzetét 
bármikor le tudják kérdezni saját jelszóval védett felületen 
keresztül. A diszpécserközpontban a biztosított és a segítséget 
nyújtó összekapcsolásra is tud kerülni. 

 

A segélyhívó komplexitása 

Kategóriájukban egyedülálló, a mai kor, a XXI. század 
követelményeinek teljes mértékben megfelel. A hasznos 
funkciók mellett az egyszerű kezelhetőség is fontos szempont 
volt a készülék megalkotásakor. Praktikus funkciói többek 
között: 

SOS pánikgomb megnyomásával elérhető a diszpécserközpont. 

Kétirányú kommunikációra alkalmas, mint egy mobiltelefon. 

GPS-es helymeghatározás, GPS jeladóval rendelkezik, így 
mindig meghatározható a biztosított pontos helyzete. 

Elesés-érzékelővel az ellátott elesése esetén automatikus 
riasztást indít a diszpécserközpontba. 

SIM kártyával működik, GSM/GPRS lefedettség mindenhol 
biztosított. 

Geo-kerítés funkció automatikusan riaszt, ha az ügyfél akár 
kilép a területről vagy belép egy meghatározott területre. 
(Demens és Alzheimer betegeknek.) 

Eseménynapló folyamatosan rendelkezésre áll, amelyből az 
egészségügyi paraméterek visszakövethetőek. 

Lemerülés figyelmeztetés: a használót figyelmezteti a 
készüléke töltőre helyezésére. 

A demenciában szenvedő betegeknek a Geo-kerítés 
funkciójának köszönhetően különösen hasznos lehet. Ez 
esetben, ha kilép a gondozott egy megadott területről, az 
eszköz automatikusan riaszt a központba, ilyenkor sejteni 
lehet, hogy a beteg eltévedt, elkószált. Igény esetén 
természetesen ez a funkció kikapcsolható. 

A készülék használója biztonságban érezheti magát éjjel-
nappal, hiszen a vészjelzések 24 órás diszpécserközpontba 
érkeznek be, ahol szakképzett mentős dolgozók várják a 
hívásokat és bármilyen probléma felmerülése esetén 
azonnal gondoskodnak a megfelelő segítség helyszínre 
küldéséről. Legyen szó akár balesetről, rosszullétről, 
betörésről vagy eltörött vízvezetékről, a segítség mindig 
kéznél van a Seni Guard segélyhívóval. 

 

 


