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Bezpieczeństwo i optymalizacja

Personel medyczny za pomocą komputera 

lub tabletu może monitorować dużą liczbę 

pacjentów bez konieczności wchodzenia 

w bezpośredni kontakt z pacjentem. 

Pacjent posiada tylko opaskę. 

W przypadku pogorszenia się parametrów 

życiowych aplikacja wyzwoli alarm, aby 

można było skutecznie zareagować.



Jak działa opaska telemedyczna?

Opaska jest urządzeniem medycznym kl. 2a, które dokonuje pomiarów parametrów medycznych – temperatura, saturacja, tętno 

– istotnych dla rozprzestrzeniania się np. koronowirusa i informuje personel medyczny o przekroczeniu zadeklarowanych wartości progowych.

Dodatkowo urządzenie chroni przed niezasadnym oddaleniem się pacjenta z oddziału. Opaska przekazuje na platformę personelu informację 

o wyjściu poza oddział, oraz posiada wbudowany przycisk SOS.

Czujnik zdjęcia opaski wskazujący noszenie opaski przez pacjenta

Dwustronna komunikacja głosowa umożliwia połączenie bezpośrednio z opaski ze wskazanym przez personel telefonem.

(Personel medyczny może aktywować i dezaktywować funkcje opasek z poziomu platformy)

.

Tętno Saturacja Temperatura Alarmy



Intuicyjny system teleopieki 

wspiera lekarzy

Możliwość zdalnego monitoringu 

pomiarów użytkownika opaski: 

- Pulsu

- Saturacji

- Temperatury skóry 

W przypadku wykroczenia parametrów 

poza określone normy, 

platforma uruchomi alarm.

Informacja o opuszczeniu oddziału 

przez pacjenta



Sztuczna inteligencja oszczędza 

czas personelu medycznego

Personel 

nie musi na bieżąco

obserwować pacjenta

- platforma zaalarmuje

sytuację pogorszenia

parametrów



Bezpieczeństwo pacjenta 

Przycisk SOS na opasce umożliwia pacjentowi 

powiadomienie personelu medycznego o 

konieczności pomocy, 

niezależnie od miejsca gdzie się znajduje. Funkcja 

SOS wyzwala również połączenie głosowe 

bezpośrednio z opaski.

Personel medyczny zostanie powiadomiony 

o wyjściu pacjenta poza określoną 

w systemie strefę.

LOKALIZACJA SOS



Dynamicznie rosnąca skala nowych 

zachorowań na COVID-19

Nadwyżka pacjentów w stosunku do 

możliwości przyjęć

Ryzyko zachorowania kadry medycznej

Ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa 

poprzez wyjścia pacjentów

Wyzwania szpitali w dobie COVID-19



Możliwości zastosowania opasek medycznych w  szpitalach:

Izolatki:

– W celu uniknięcia kontaktu, aby zmniejszyć zużycie środków jednorazowych

– W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, szybka reakcja na alarm opaski

Oddziały pulmonologiczne 

Zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprzętu niezbędnego do monitorowania pacjentów

Szpitalne Oddziały Ratunkowe  

Kolejkowanie pacjentów, reakcja na niepokojące parametry życiowe

Inne oddziały oraz opieka poszpitalna    

Wykorzystanie teleopieki w celu uniknięcia ryzyka związanego 

z powikłaniami pooperacyjnymi.

Możliwości zastosowania opasek medycznych 

poza szpitalem:

Monitoring osób objętych kwarantanną w celu zapobiegania wyjścia poza określoną strefę przez monitoring miejsca pobytu, 

oraz monitorowania parametrów takich jak: temperatura, tętno, saturacja

Monitoring pacjentów w domu,  monitoring procesu rekonwalescencji , zdalne świadczenie usług medycznych, umożliwiający 

w określonych przypadkach skrócenie czasu hospitalizacji. Monitoring osób z grupy ryzyka m.in. seniorów.
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Niezależna opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie 

epidemiologii nt. zastosowania opasek telemedycznych SiDLY w walce z 

rozprzestrzenianiem się COViD 19

„Jest to bardzo ciekawa propozycja, a zarazem alternatywa i rozwiązuje wiele problemów, szczególnie w obserwacji Przypadku z grupy A ,

zwanego też podejrzanym, ale i pozostałych też. Ogranicza niepotrzebne kontakty, ułatwia czynny domowy nadzór epidemiologiczny,

a także pracę zespołów wyjazdowych, lekarza I kontaktu, Izby Przyjęć, SOR-u itd. Potem to samo -w przypadku konieczności hospitalizacji,

operacji, kwarantanny. Oszczędza wiele sprzętu i środków ochrony osobistej, które za każdym razem muszą być jednorazowe. Więc

oszczędza też środowisko !!!, co jest niebagatelnym argumentem, gdyż większość Naukowców i nas prostych ludzi, umiejących patrzeć

i widzieć, i wyciągać wnioski -uważa, że jego degradacja i ekstensywne wykorzystywanie, a wręcz niszczenie -jest główną przyczyną

uzjadliwiania się patogenów, lekooporności, zaburzeń odporności, zaburzeń klimatu i najróżniejszych następstw, jak chociażby nowe

epidemie. Przykładem może być obecna lub tzw. "stare-nowe" choroby. Uważam, że oprócz dotychczasowego zastosowania, teleopieka

rewelacyjnie przysłużyłaby się obecnej sytuacji kryzysowej, związanej z zagrożeniem epidemią COViD 19. Sądzę, że ta propozycja jest

bardzo na czasie i powinna być przekazana do szerokiej, ale szybkiej dyskusji, i wprowadzenia do realizacji przez Wydziały

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, jako narzędzie do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa i wygodnej, i bezpiecznej

obserwacji Pacjentów już nadzorowanych. Oczywiście, po zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy przy Ministrze Zdrowia i PZH, i GIS. Są

to Gremia Eksperckie predystynowane i mające mandat do podjęcia tak ważkich i z konieczności błyskawicznych decyzji, gdyż wirus nie

czeka. Po zapoznaniu się z materiałami przekazanymi przez Państwa Firmę i na Państwa prośbę -ośmielam się wyrazić takie swoje zdanie,

czy opinię, jako specjalista chorób zakażonych i epidemiologii, ale również, jako internista i klinicysta wiele lat pracujący z różnymi, w tym

ciężko chorymi Pacjentami, i zakażonymi też”.

Z poważaniem – lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka – przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeo Szpitalnych, Specjalista ds. epidemiologii,Specjalista chorób zakaźnych, 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie epidemiologii



Wdrożenia

Posiadamy duże doświadczenie we współpracy z partnerami medycznymi i opiekuńczymi. 

System został wdrożony do ponad 120 jednostek, teleopieką objęliśmy ponad 4,5 tysiąca osób.

Zaufali nam m.in.: 

 Urząd Miasta st. Warszawy,

 Urząd Miejski w Radomiu, 

 Urząd Miasta Lublin, 

 Miasto Gniezno,

 oraz liczne podmioty 

opiekuńcze i medyczne.

 Centralny Szpital Kliniczny UCKWUM w Warszawie,

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, 

 Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe, 

 NZOZ Zespół Medyczno-Opiekuńczy ABIMED, 

 Urząd Miasta Ustka,

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,
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Mocne strony

 Jedyny na rynku produkt polski przeznaczony do teleopieki medycznej w formie opaski.

 Urządzenie medyczne, posiadające certyfikat jakości produktu medycznego.

 Elastyczność i możliwość dostosowania technologii do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

 Potwierdzony wysoki wskaźnik wykorzystania i skuteczności technologii. 

 Technologia wyróżniona 28 prestiżowymi nagrodami (m.in. Najlepszy startup w ochronie zdrowia MedTrends

Zabrze, Najbardziej Innowacyjny Produkt Telemedyczny WIHE Hospital, Laur konsumenta oraz wiele innych).
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Żaneta Dąbkowska

zaneta.dabkowska@sidly.org

+48 725 992 566
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Wspieraj polskich producentów.

Wspierając SiDLY 

- wspierasz również 

58 polskich mikro przedsiębiorstw 

- naszych podwykonawców.

Edyta Kocyk 

Założycielka i Prezes Zarządu

edyta.kocyk@sidly.org


