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Opaska telemedyczna i system SiDLY 
nowa jakość usług dla Twoich pacjentów



Więcej informacji na www.sidly.eu

CO NAS WYRÓŻNIA?
- PRODUKT POLSKI
- jakość medyczna
- unikalny produkt z dużą ilością funkcji
- ładowanie indukcyjne opaski
- ekspert z obszaru teleopieki
- najwięcej wdrożeń teleopieki w Polsce
- pełne wsparcie techniczne
- elastyczność

SiDLY to zaufany partner
Firma SiDLY stworzyła rynek opasek 
telemedycznych w Polsce. Przeszliśmy po 
kolei wszystkie etapy rozwoju technologii i 
certyfikacji. Wiedza, którą zdobyliśmy daje 
gwarancję, że jesteśmy w stanie zapewnić 
najlepszą ochronę dla Państwa pacjentów. 
Stale udoskonalamy i rozwijamy kolejne 
funkcjonalności Systemu SiDLY.
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Pierwsze na świecie połączenie systemu telemedycznego z systemem 
przywoławczym i dwustronną komunikacją głosową.

Pacjent posiada tylko opaskę. W przypadku 
naciśnięcia SOS, upadku lub niepojących 
poglądowych pomiarów, aplikacja wyzwoli 
alarm, aby można było skutecznie 
zareagować i dokona bezpośredniego 
połączenia z telefonem zadeklarowanym 
przez personel medyczny.

Personel medyczny za pomocą komputera, 
tabletu lub telefonu może kontrolować dużą 
liczbę pacjentów bez konieczności 
wchodzenia w bezpośredni kontakt z 
pacjentem. 

Opaska Telemedyczna SiDLY System teleopieki SiDLY
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Intuicyjny system teleopieki 
wspiera personel

W przypadku upadku, naciśnięcia 
przycisku SOS, zmian w poglądowych 
pomiarach, platforma uruchomi alarm.

Możliwość zdalnego śledzenia poglądowych 
pomiarów użytkownika opaski Informacja o 
opuszczeniu oddziału lub szpitala przez 
pacjenta.

- Dzięki lokalizacji możliwa jest 
  skuteczna interwencja

- Możliwość optymalizacji czasu pracy 
  opiekunów

- Możliwość weryfikacji aktywności 
  użytkownika

- Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów
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Przycisk SOS 
Umożliwia pacjentowi powiadomienie personelu 
medycznego o konieczności pomocy, niezależnie 
od miejsca gdzie się znajduje. 

Wybrane funkcje systemu SiDLY

Lokalizacja
Personel medyczny zostanie powiadomiony  o 
wyjściu pacjenta poza określoną w systemie 
strefę wyznaczoną wewnątrz szpitala 
(korytarz, sala, łazienka) lub poza. Dzięki 
technologii Beacon wifi Personel może 
natychmiast dotrzeć do użytkownika opaski

Dwustronna komunikacja głosowa
Opaska posiada wbudowany mikrofon i głośnik 
który umożliwia zdalną  komunikację głosową z 
personelem. Funkcja SOS wyzwala połączenie 
głosowe bezpośrednio z opaski.

Poglądowy pomiar tętna
Opaska monitoruje poglądowe parametry tętna w 
stałych, wcześniej określonych przedziałach 
czasowych. W sytuacji wykrycia nieprawidłowych 
parametrów do systemu zostaje wysłany alert.

Wygodne ładowanie indukcyjne
Opaskę wystarczy położyć na stacji dokującej, w 
miejscu oznaczonym czerwoną kropką, by 
uruchomić proces ładowania.

Poglądowy pomiar saturacji

Pomiar z wykorzystaniem sygnału PPG. 
Funkcja niezwykle istotna przy monitorowaniu 
stanu zdrowia pacjentów pocovidowych. Po 
wykryciu nieprawidłowych parametrów opaska 
wysyła informacje do systemu.

Detekcja upadku
Wbudowany w opaskę czujnik upadku uruchamia 
się, gdy jej użytkownik przewróci się i nie porusza 
przez następne kilkadziesiąt sekund. Nie ma 
wówczas potrzeby naciskania przycisku sos



- W celu ograniczania kontaktu  
wykorzystywana jest dwustronna 
komunikacja głosowa

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

- System przyzywowy wykrywający 
upadek oraz wskazujący lokalizację

- Optymalizacja pracy personelu poprzez 
stały nadzór zdalny

- Możliwość zabezpieczenia pacjentów w 
izolatkach z którymi jest ograniczony 
kontakt

- Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta

- Aby zmniejszyć zużycie jednorazowych 
środków ochrony indywidualnej 

W szpitalach z oddziałami zakaźnymi 
oraz dla pacjentów z Covid-19
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Możliwości zastosowania opasek medycznych
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- Szybka reakcja na alarmy opaski ze 
wskazaniem lokalizacji pacjenta

- Mobilny system przyzywowy wykrywający
upadek oraz pogorszenie stanu pacjenta

- W celu uniknięcia kontaktu, aby zmniejszyć 
zużycie środków jednorazowych

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

- Wspomaganie triażu, reakcja na 
niepokojące sytuacje

- Wykorzystanie teleopieki w celu uniknięcia 
ryzyka związanego z powikłaniami 
pooperacyjnymi

W szpitalu:

Możliwości zastosowania opasek medycznych

Poza szpitalem:

– Monitoring osób objętych kwarantanną 
w celu zapobiegania wyjścia poza 
określoną strefę przez monitoring miejsca 
pobytu, oraz poglądowy wgląd w pomiary 
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



Korzyści dla szpitala

1. Zwiększone bezpieczeństwo personelu 
medycznego oraz pacjenta.

2. Ograniczenie zbędnych kontaktów z pacjentem 
przebywającym na oddziale, a w szczególności w 
izolatce, poprzez automatyczne i zdalne pomiary.

3. Zmniejszenie obciążenia lekarzy i pielęgniarek. 

4. Wysoki standard bezpieczeństwa pacjenta. 
Uruchamiając alarm w przypadku pogorszenia się jego 
stanu lub samowolnego poruszania się poza 
wyznaczonym obszarem i co za tym idzie uruchomienie 
dwustronnej komunikacji głosowej bezpośrednio z 
opaski.

5. Zastępuje standardowe systemy przywoławcze 
oraz ogranicza zużycie jednorazowego sprzętu 
ochrony osobistej.

6. Pozwala na zarządzanie ryzykiem związanym z 
upadkami w szpitalu. 
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1. Zwiększone bezpieczeństwo personelu 
medycznego oraz pacjenta.

2. Ograniczenie zbędnych kontaktów z pacjentem 
przebywającym na oddziale, a w szczególności w 
izolatce, poprzez automatyczne i zdalne pomiary.

3. Zmniejszenie obciążenia lekarzy i pielęgniarek. 

4. Wysoki standard bezpieczeństwa pacjenta. 
Uruchamiając alarm w przypadku pogorszenia się jego 
stanu lub samowolnego poruszania się poza 
wyznaczonym obszarem i co za tym idzie uruchomienie 
dwustronnej komunikacji głosowej bezpośrednio z 
opaski.

5. Zastępuje standardowe systemy przywoławcze 
oraz ogranicza zużycie jednorazowego sprzętu 
ochrony osobistej.

6. Pozwala na zarządzanie ryzykiem związanym z 
upadkami w szpitalu. 

Wdrożenia

Posiadamy duże doświadczenie we 
współpracy z partnerami medycznymi i 
opiekuńczymi. System został wdrożony do 
ponad 180 jednostek, teleopieką objęliśmy 
ponad 10 tysięcy osób.

Zaufali nam m.in.: 

- Centralny Szpital Kliniczny UCKWUM w Warszawie,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, 
- Szpital MSWIA Gdańsk
- Szpital Medinet Wrocław
- Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU Życie, 
- NZOZ Zespół Medyczno-Opiekuńczy ABIMED, 
- Urząd Miasta Ustka,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,
- Urząd Miasta st. Warszawy,
- Urząd Miejski w Radomiu, 
- Urząd Miasta Lublin, 
- Miasto Gniezno,
- Szpital Powiatowy im. Polskiego Czerwonego 
  Krzyża w Nisku
oraz liczne podmioty opiekuńcze i medyczne.

Opaska SiDLY została wyróżniona 28 prestiżowymi 
nagrodami (m.in. Najlepszy startup w ochronie 
zdrowia MedTrends Zabrze, Najbardziej Innowacyjny 
Produkt Telemedyczny WIHE Hospital, Laur 
konsumenta oraz wiele innych).



Mateusz Fedorowicz
Dyrektor ds. Rozwoju Teleopieki

mateusz.fedorowicz@sidly.org
+48 603 441 507
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