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Rodzina i przyjaciele Sąsiedzi  Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego 112    

System Teleopieki,  jest przenośny. Zapewni Ci on bezpieczeństwo i spokój 
wszędzie tam, gdzie jesteś, z wizytą u rodziny, czy na wakacjach. Świadczymy 
usługi na terenie całej Polski, dzięki czemu można podróżować bez obaw. 

KROK 1
Naciśnij przycisk SOS na swojej bransoletce lub zawieszce. 
Po naciśnięciu przycisku SOS urządzenie wysyła sygnał do bezprzewodowej 
stacji bazowej umieszczonej w domu, a ta z kolei alarmuje Centrum 
Telemedyczne o nagłym przypadku.

KROK 2
Połączenie z Centrum Telemedycznym.
Skontaktuje się z Tobą przeszkolony i certyfikowany opiekun. Oceni on sytuację 
i pomoże określić, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna.

Opiekun naszego centrum zaaranżuje wizytę członka rodziny, sąsiada, bądź 
jakiejkolwiek innej osoby wskazanej przez Ciebie do kontaktu, a w stosownych 
przypadkach, wyśle pogotowie ratunkowe do Twojego domu.

KROK 3
Uzyskaj pomoc wszędzie tam, gdzie jesteś!

 

osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, samotnym i wszystkim innym potrzebującym. 

Naszym celem jest niesienie opieki i pomocy

1 7777 0 100 pomoc@nestor.sos.plwww.nestor.sos.pl

Zdolność jasnego myślenia i podejmowania ważnych decyzji w sytuacjach narażenia na stres i niepokój jest wyjątkowo trudna. Dlatego 

nasz system Teleopieki Medycznej jest nieskomplikowany, łatwy w obsłudze i intuicyjny. Dzięki niemu uzyskanie niezbędnej pomocy jest 

wyjątkowo proste, nawet dla osób, które mają problemy związane z pamięcią i rozpoznawaniem.



TERMINALE  TELEOPIEKI   

Przydatny, gdy chcesz wykorzystać tradycyjną analogową/stacjonarną 
linię telefoniczną. Dobry, jeśli szukasz prostego i uniwersalnego rozwiązania 
dla swojej ochrony. W zestawie wodoodporna zawieszka SOS na szyję.

NESTOR – ANALOGOWY
Dobry, jeśli szukasz prostego i uniwersalnego rozwiązania dla swojej ochrony. 
W zestawie wodoodporna opaska SOS na nadgarstek. Łączność głosowa 
w standardzie GSM.

NESTOR – PODSTAWOWY

Dobry, jeśli szukasz prostego i wszechstronnego rozwiązania dla swojej 
ochrony. Przydatny dla seniora aktywnie wykorzystującego kontakty
telefoniczne z innymi osobami. Łączność głosowa w standardzie GSM. 
W zestawie wodoodporna opaska SOS na nadgarstek.

NESTOR – OPTYMALNY
Dobry, jeśli szukasz uniwersalnego rozwiązania dla swojej ochrony – również 
poza domem. Posiada przycisk SOS. Łączność głosowa w standardzie GSM 
oraz geolokalizacja GPS.

NESTOR - MOBILNY 

2.  Usługa jest ograniczona do pięciu telewizyt w miesiącu.

Dopłata do abonamentu:  20 ZŁ / MIESIĄC

1.  Usługa jest realizowana z zachowaniem poniższych zasad:

 Czas oczekiwania na Usługę nie przekracza 2 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia Klienta przez Centrum 
Telemedyczne.

 Usługa realizowana jest w formie konsultacji telefonicznej lub wideokonsultacji, według wyboru Klienta.
 Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 Przed realizacją Usługi Klient może przesłać drogą mailową lub za pośrednictwem Portalu Pacjenta dokumentację 

medyczną dotyczącą jego stanu zdrowia, w celu jej omówienia z Lekarzem Centrum Telemedycznego lub 
Personelem Medycznym Centrum Telemedycznego.

 Lekarz Centrum Telemedycznego, po konsultacji telefonicznej lub wideokonsultacji może przesłać Klientowi drogą 
mailową lub za pośrednictwem Portalu Pacjenta skierowanie na płatne badania zalecone przez Lekarza Centrum 
Telemedycznego lub recepty pełnopłatne.

Aby zapewnić opiekę i pomoc dostarczymy do Ciebie bezpłatnie jedno z naszych wyspecjalizowanych urządzeń, które pozwoli 

na prowadzenie rozmów z opiekunami i  lekarzami naszego Centrum Telemedycznego. To oni będą czuwać nad Twoim 

bezpieczeństwem. Jeśli będziesz chciał się z nimi połączyć, wystarczy, że naciśniesz przycisk SOS na bransoletce lub zawieszce, 

którą również od nas otrzymasz – to bardzo proste i nie wymaga użycia telefonu! Opiekunowie naszego Centrum udzielą 

Ci niezbędnej pomocy, w tym, jeśli będzie to konieczne, zapewnią przyjazd pogotowia ratunkowego do Twojego domu.

FUNKCJE
 Możliwość użytkowania terminala jako standardowego telefonu,
 Możliwość odebrania połączenia za pomocą przycisku SOS na zawieszce,
 Możliwość przypisania dwóch numerów szybkiego wybierania,
 Dwukierunkowe rozmowy telefoniczne, regulacja głośności rozmów,
 Możliwość zainstalowania baterii 4 x AAA.

FUNKCJE
 Łatwa instalacja: można zamocować na ścianie lub postawić w dowolnym miejscu 

w mieszkaniu
 Wysokiej jakości 2-kierunkowe rozmowy głosowe,
 Automatyczne odbieranie rozmów z „białej Listy” czyli od osób, których numery 

telefonów zostaną wpisane do pamięci urządzenia - max 10 numerów.
 16 stref dla bezprzewodowych czujników do opieki nad osobami starszymi.
 Edytowalne nazwy stref alarmu: np. „Tata prosi o pomoc”, „Czujnik dymu” itp.,
 Wbudowany alarm  temperatury w pomieszczeniu,
 Akumulator – terminal działa mimo zaniku zasilania.

FUNKCJE
 Nowoczesny i wygodny design, duże znaki na klawiszach,
 Duży wyświetlacz LCD; pokazuje czas, zasięg GSM, temperaturę i inne parametry,
 Możliwość podłączenia do 16-tu bezprzewodowych czujników: gazu, dymu, 

ruchu, wody itp.,
 Kontrola ruchu lub otwarcia drzwi w określonych przedziałach czasowych,
 8 przycisków szybkiego wybierania z możliwością naklejenia zdjęć osób,               

do których można prosto zatelefonować, 
 Automatyczne odbieranie rozmów z „białej Listy” czyli od osób, których numery 

telefonów zostaną wpisane do pamięci urządzenia - max 8 numerów,
 Akumulator – terminal działa mimo zaniku zasilania.

FUNKCJE
 Wbudowana karta SIM + 30 minut na miesiąc na rozmowy,
 Możliwość wpisania do 8-miu numerów telefonów osób, które będą mogły 

dodzwonić się do seniora,
 Lokalizator GPS+WiFi. Wskazuje aktualną lokalizację seniora z dokładnością 

nawet do 1 metra w zasięgu sieci GPS - wysyła sygnał co 2 minuty,
 Dostęp do informacji o miejscu przebywania seniora ma Centrum Telemedyczne 
 i inne osoby, np. członkowie rodziny z wykorzystaniem smar�ona lub komputera,
 Możliwość zdefiniowania stref przebywania seniora i wysyłania SMS po 

przekroczeniu strefy,
 Alarmy. Zdalnie można ustawić trzy budziki, które przypomną seniorowi o ważnych 

zadaniach,
 Powiadamianie SMS-em opiekuna o niskim stanie baterii,
 Funkcja podsłuchu, opiekun może przy użyciu smar�ona nawiązać połączenie 

głosowe bez konieczności odebrania go na zegarku przez seniora.

TELEWIZYTY U LEKARZA   



PAKIETY – USŁUGI TELEOPIEKI   
W ślad za ofertą urządzeń czyli terminali do teleopieki, proponujemy Państwu cztery zróżnicowane pakiety usługi teleopieki. Ich 
cechą wspólną jest ochrona sprawowana przez opiekunów z naszego Centrum Telemedycznego przez 24 godziny na dobę 7 dni w 
tygodniu - również w święta. Główne cechy i parametry pakietów przedstawiamy w tabeli poniżej. Usługa teleopieki (wybrany 
pakiet) opłacana jest w formie abonamentu.

KORZYSTAJZAMÓW
CIESZ SIĘ 

BEZPIECZEŃSTWEM

BEZ ZOBOWIĄZAŃ: 

*BIAŁA LISTA - w tym urządzeniu to lista numerów telefonów zapisanych w pamięci urządzenia. Połączenia wykonywane z tych numerów są w sposób 
automatyczny odbierane przez urządzenie bez potrzeby jakiejkolwiek ingerencji ze strony użytkownika terminala (seniora).

GWARANCJA CENY: 
niezmienność ceny pakietu (abonamentu) przy niezmiennych 
warunkach fiskalnych.

bez umowy terminowej, bez kaucji, bez kupowania sprzętu 
oraz bez innych ukrytych opłat.

INFORMACJA DLA PARTNERÓW

Proponujemy dobre, stałe warunki współdziałania, umowy i atrakcyjne prowizje.
Po więcej szczegółów, cenniki, wzory umów itp. zapraszamy na naszą stronę internetową 

 do "strefy partnera".www.nestor.sos.pl

Firmy, organizacje i osoby zainteresowane współpracą 
z nami zapraszamy do kontaktu. 

60 zł na miesiąc  

NAJTAŃSZY  

NESTOR – ANALOGOWY

DLA  AKTYWNYCH  

NESTOR – MOBILNY 

Najniższa cena

24/7 monitoring Centrum 
Telemedycznego

Terminal w cenie abonamentu

Podłączany do tradycyjnej 
linii telefonicznej

PROSTY  

NESTOR – PODSTAWOWY

POPULARNY  

NESTOR – OPTYMALNY 

Zawieszka SOS w komplecie

2 dedykowane przyciski do prostego 
wybierania połączeń

Możliwość zainstalowania 
baterii 4 x AAA

Prosty w użyciu – jeden przycisk - SOS

24/7 monitoring Centrum 
Telemedycznego

Terminal w cenie abonamentu

Wodoodporna opaska lub zawieszka 
SOS w komplecie

Łączność komórkowa (GSM)

*Biała lista – do 10 numerów

Auto-odbieranie połączeń 
telefonicznych

Wbudowany alarm temperatury 
w pomieszczeniu

Możliwość podłączenia do 16-tu 
czujników

Bateria umożliwiająca działanie 
po zaniku zasilania w komplecie

PAKIETY MOGĄ ZAWIERAĆ OPCJE DODATKOWE: np. KARTA SIM, TELEWIZYTA U LEKARZA, CZUJNIKI 

Wszechstronny w domu

24/7 monitoring Centrum 
Telemedycznego

Terminal w cenie abonamentu

Wodoodporna opaska lub zawieszka 
SOS w komplecie

Łączność komórkowa (GSM)

*Biała lista – do 8 numerów

Auto-odbieranie połączeń 
telefonicznych

Wbudowany alarm temperatury 
w pomieszczeniu

Możliwość podłączenia do 16-tu 
czujników

8 dedykowanych przycisków 
do prostego wybierania połączeń

65 zł na miesiąc  70 zł na miesiąc  75 zł na miesiąc  

Bateria umożliwiająca działanie 
po zaniku zasilania w komplecie

Czytelny wyświetlacz LCD

Przydatny również poza domem

24/7 monitoring Centrum 
Telemedycznego

Zegarek w cenie abonamentu

Przycisk SOS na zegarku

Karta SIM w zestawie

Biała lista – do 8 numerów

Wbudowany GPS do geolokalizacji

Określanie położenia z PC i smar�ona

Możliwość podsłuchu ze smar�ona

4 dedykowane przyciski 
do prostego wybierania połączeń

Pojemność baterii od 2 do 5 dni



Czujnik dymu + 3 ZŁ / MIESIĄC

DODATKOWE OPCJE    

W CAŁEJ 

POLSCE
Miejsce dla dystrybutora 

System Teleopieki Medycznej NESTOR zapewnia spokój osobom 
starszym i ich rodzinom, a także daje im poczucie bezpieczeństwa, 
prowadzącego do bardziej aktywnego i szczęśliwego życia.

Profesjonalna kadra Centrum Telemedycznego
oraz pracownicy Biura Obsługi Klienta

czekają na kontakt z Tobą!

1 7777 0 100 pomoc@nestor.sos.plwww.nestor.sos.pl

Zawieszka SOS + 3 ZŁ / MIESIĄCOpaska SOS  + 3 ZŁ / MIESIĄC

Zegarek GPS + 30 zł / miesiąc        Zawieszka sos z funkcją wykrywania 
upadku + 5 ZŁ / MIESIĄC

Opaska jest wyposażona w przycisk SOS, 
służący do wezwania pomocy w nagłej sytuacji 
oraz posiada wskaźnik LED, który sygnalizuje 
nadawanie sygnału SOS do terminala.

Poręczny zegarek dla seniora - pozwala 
na prowadzenie rozmów. Lokalizator 
GPS + WiFi umożliwia dokładne określenie 
gdzie znajduje się aktualnie osoba starsza. 
Posiada przycisk SOS do połączenia głosowego 
z Centrum Telemedycznym.

Połączenie z Centrum telemedycznym można 
uzyskać na dwa sposoby:
1. poprzez naciśnięcie przycisku SOS –   
    analogicznie jak w standardowej zawieszce,
2. automatycznie w razie upadku osoby noszącej 
    taką zawieszkę.

Element systemu teleopieki, który odpowiada 
funkcjonalnie opasce SOS i może ją zastąpić.
Przeznaczony dla osób, które wolą używać 
zawieszki w miejsce opaski.

Czujnik wody + 3 ZŁ / MIESIĄC

Czujnik gazu + 3 ZŁ / MIESIĄC

Bezprzewodowy wzmacniacz sygnału. Przy użyciu 
tego urządzenia można zwiększyć nawet do 3000m 
odległość z jakiej nastąpi połączenie pomiędzy 
opaską SOS a terminalem teleopieki. Pozwala to 
na przebywanie w większej odległości od  terminala 
seniora z opaską SOS na nadgarstku.

SZYFROWANE PUDEŁKO 
NA KLUCZE + 5 ZŁ / MIESIĄC

Abonament na łączność telefoniczną na czas 
trwania umowy. Rozmowy do wszystkich sieci 
bez limitu. 

Karta SIM  + 15 ZŁ / MIESIĄC

Bezprzewodowy czujnik ruchu. Może służyć do 
ochrony przed wejściem niepożądanych osób. 
Może też być wykorzystany do monitorowania 
ruchu seniora w pomieszczeniu w określonych 
okresach czasu.

Bezprzewodowy czujnik dymu. Chroni przed 
ewentualnością pożaru. Najlepiej zainstalować 
na suficie np. w pomieszczeniu z otwartym 
ogniem.

Pudełko montuje się przed drzwiami do 
mieszkania. Przechowywane są w nim klucze
do drzwi wejściowych. Pudełko może otworzyć 
tylko osoba znająca szyfr (kombinacja czterech 
cyfr). Rozwiązanie takie jest przydatne, 
gdy zachodzi obawa, że osoba przebywająca 
w domu w razie potrzeby wezwania pomocy 
nie będzie mogła samodzielnie otworzyć drzwi.

Bezprzewodowy czujnik gazu. Przydatny 
do stworzenia zabezpieczenia przed 
niekontrolowanym wypływem gazu 
w pomieszczeniach (kuchni, piwnicy itp.), 
w których używana jest np. kuchenka gazowa.

Bezprzewodowy czujnik wody. Zainstalowany 
np. w łazience chroni przed zalaniem mieszkania 
własnego i sąsiadów.

Uwaga: dostępność opcji dla pakietów proszę sprawdzić na stronie 
internetowej lub telefonicznie. 

Czujnik ruchu + 3 ZŁ / MIESIĄC

Wzmacniacz sygnału  + 3 ZŁ / MIESIĄC


