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Hvem har brug for en Tryghedsalarm?

Hvad enten du er ældre, har en 
risiko for at falde, eller har en 
psykisk eller fysisk lidelse, vil vi i 
CEKURA altid kunne hjælpe dig.

CEKURA blev stiftet i 2011, og 
siden har vi arbejdet på at øge 
trygheden og livskvaliteten hos 
ældre, samt hos borgere med    
fysiske eller psykiske lidelser.

I CEKURA leverer vi 
Tryghedsalarmer til alle, som 
ønsker en øget tryghed og 
sikkerhed i hverdagen -  også 
til borgere, som ikke kan få en 
Tryghedsalarm via kommunen.

CEKURA er din højre hånd, og 
hjælper dig med alt lige fra  
nødsituationer til beroligende 
samtaler, medicinpåmindelse, 
eller andet, som gør din hverdag 
nemmere, mere tryg og generelt 
bedre.

C E K U R A  T R Y G H E D S A L A R M



32 31 60 50
R I N G  O S  O P

Priser og abonnementer

Her er CEKURAs tryghedscenter

Tryghed til dine nærmeste 

Måske er du bekymret for et      
familiemedlem, eller en nær 
bekendt.                                             
I dette tilfælde kan du som 
pårørende trygt henvende dig til 
CEKURA for at få information om 
vores Tryghedsalarmer og om, 
hvordan vi kan hjælpe.

Hvis du henvender dig som 
pårørende, vil vi sammen med dig 
gennemgå eventuelle behov og 
foreslå en løsning.

                                                   

                                                  
Mange, især ældre, føler ikke, 
at de har et behov for ekstra 
tryghed, og vi har erfaringer med, 
at de ikke søger hjælp i tide.

Personer med lidelser såsom 
KOL, epilepsi eller diabetes kan 
ligeledes have behov for en 
Tryghedsalarm.

C E K U R A

R I N G  O S  O P
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Her er CEKURAs tryghedscenter

Hvad er CEKURA Tryghedscenter

Tryghedscentret er vores         
kundecenter og vagtcentral. Her 
modtager vi alle tryghedskald 24 
timer i døgnet – året rundt. 

Hvad enten du har brug for 
vagtlægen, din hjemmehjælp, 
alarmcentralen, en pårørende 
eller blot en at tale med, er vi 
altid til rådighed. 

Vi er her altid for dig og er klar til 
at hjælpe dig, så snart du trykker 
på din Tryghedsalarm. 

Alle medarbejdere i Trygheds- 
centret har en sundhedsfaglig 
baggrund og har derfor 
erfaring med hurtigt at vurdere 
situationen og tilkalde den rigtige 
hjælp. 

Vi bliver altid på linjen, uanset 
hvor længe det er nødvendigt. 
Vores fokus er dig og din tryghed.

T R Y G H E D S C E N T E R

32 31 60 50
R I N G  O S  O P

“Hjælpen er på vej. Jeg bliver     
   på linjen indtil hjælpen er 
   fremme 
                 ”



Her er CEKURAs tryghedscenter

Sådan vil vi hjælpe dig

En Tryghedsalarm er på størrelse 
med en tændstikæske. Du kan 
have alarmen om halsen, om
armen eller i bæltet. 

Når du trykker på alarmen, 
vil du i løbet af få sekunder 
få forbindelse til CEKURA 
Tryghedscenter. 

Din sundhedsprofil vil 
automatisk komme frem på 
vores skærm i Tryghedscen-
tret. På den måde ved vi al-
tid, når det er dig, der ringer.                                                                                                                                          

              
Vores medarbejdere vil tage imod 
dit opkald og sørge for at rekvirere 
den rette hjælp med det samme.
                                                  

CEKURA kører ikke selv ud, men vi 
sørger for, at den rette hjælp 
kommer frem hurtigst muligt. 

Via tryghedsalarmen kan vi tale 
med dig og finde ud af, hvad der er 
galt, så vi får rekvireret den rette 
hjælp.

2 4  T I M E R  -  Å R E T  R U N D T



Priser og abonnementer

Her er CEKURAs tryghedscenter

Hvad siger CEKURAs brugere?

C E K U R A

DEJLIGT MED EKSTRA SIKKERHED
Else Marie har en søn, som bor i USA, 
og hun er derfor ofte alene hjemme. 
Hun føler sig tryg ved, at hun altid 
kan tilkalde hjælp, hvis der skulle ske 
hende noget.

“Efter jeg har fået Tryghedsalarm 
fra CEKURA, er jeg ikke længere 
nervøs for at være alene. Sker der 
noget, trykker jeg på Tryghedsal-
armen, så kommer jeg med det 
samme i  
kontakt med CEKURA.    

E L S E  M A R I E ,  7 0  Å R

P E T E R ,  6 7  Å R

TRYGHED FOR HELE FAMILIEN
For nogle år siden fik Peter en      
blodprop. Heldigvis har han det fint 
igen, og et Tryghedsalarm giver både 
ham og hans familie tryghed.

“Det er beroligende for mig 
at have Tryghedsalarm. Så 
har jeg altid hjælpen lige ved 
hånden. Uanset om jeg er på 
førstesalen i vores hus eller 
ude i haven.
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Priser og abonnementer

Her er CEKURAs tryghedscenter

Priser og abonnementer

C E K U R A B A S I S  T R Y G H E D U D V I D E T  T R Y G H E D F U L D  T R Y G H E D

Døgnadgang til Tryghedscenter Døgnadgang til Tryghedscenter  Døgnadgang til Tryghedscenter

Ét Tryghedskald Tre Tryghedskald Ubegrænset Tryghedskald

To kontaktpersoner Fem kontaktpersoner Ubegrænset kontaktpersoner

Teknisk overvågning af produkt Teknisk overvågning af produkt Teknisk overvågning af produkt

Påmindelse om medicin Påmindelser

Tryghedssamtaler

Servicekald

Telefonisk hjælp til daglige ting

Pris for ekstra kald 99 kr, dog ikke ved test 
eller fejltryk. 

Engangsbetaling for oprettelse 1.495 kr 
(kan deles op i flere rater)

Depositum for udstyret: 500 kr

*Pris for ekstra kald 99 kr. dog ikke ved test 
eller fejltryk.  

Engangsbetaling for oprettelse 1.495 kr 
 (kan deles op i flere rater)

Depositum for udstyret: 500 kr

Engangsbetaling for oprettelse 1.495 kr 
(kan deles op i flere rater)

Depositum for udstyret: 500 kr

   99,- / pr. md   199,- / pr. md   299,- / pr. md
*   *    

BASIS TRYGHED 
Basis Tryghed er til dig, som føler dig sund og rask, men har brug 
for lidt mere tryghed i dagligdagen. Du har Tryghedsalarmen som en   
sikkerhed, således at når du får brug for hjælp, er CEKURA der for 
dig med det samme.   

UDVIDET TRYGHED
Udvidet Tryghed er til dig, der ud over Basis Tryghed også ønsker at 
blive mindet om din medicin samt oftere har et behov for hjælp. 

FULD TRYGHED
Fuld Tryghed er til dig, der ud over Udvidet Tryghed til tider har behov 
for en betryggende samtale. Eller du ønsker at kunne blive mindet 
om vigtige daglige gøremål, så du er sikker på aldrig igen at glemme 
eksempelvis lægeaftalen, frisøren eller andet, som er vigtigt for dig. 



Her er CEKURAs tryghedscenter

Tryghedsalarmen til hjemmet

T R Y G H E D S B O K S E N

Her er CEKURAs tryghedscenter

   Tryghedsalarmen til farten

Hvis du er aktiv, men har brug for 
lidt ekstra tryghed, er Safemate 
lige noget for dig. 

Denne alarm er mobil, og du kan 
derfor tage den med dig overalt. 
Safemate er udstyret med en 
stedsangiver, hvilket betyder, at vi 
kan se, hvor du befinder dig, hvis 
der sker dig noget. Det gør, at 
vi kan sende hjælpen hurtigt og 
præcist. 

Ved et enkelt tryk på alarmen 
kommer du direkte i forbindelse 
med Tryghedscentret. 

Safematen kan bæres om halsen 
eller diskret i bæltet.

Safematen er meget robust og 
bliver blandt andet brugt af flere 
professionelle sportsudøvere som 
en ekstra sikkerhed.

S A F E M A T E

Dette produkt består af to dele 
– en Tryghedsboks og én valgfri 
Tryghedsalarm. 
Alarmen kan bæres rundt om 
halsen eller om armen.  
Du kan derfor altid tilkalde 
hjælp uanset hvor i hjemmet 
du befinder dig - selv i badet.

Når du aktiverer alarmen, 
kommer du direkte i forbindelse 
med vores Tryghedscenter.

Denne løsning er til dig, som kun 
har brug for Tryghedsalarmen i 
hjemmet.

Tryghedsalarm     
med tale

Tryghedsalarm 
med faldsensor

Tryghedsalarm        
til armen



  

Priser og abonnementer

Her er CEKURAs tryghedscenter

Overfaldsalarm, tryghedsalarm og faldalarm

C E K U R A  G O Priser og abonnementer

Her er CEKURAs tryghedscenter

Installation
Alle CEKURAs produkter er nemme at tilslutte - vi sørger for at alt er 
klar til brug inden vi sender produktet til dig. 

Har du valgt Tryghedsboksen, skal du blot tilkoble denne til 
stikkontakten og tænde for nødbatteriet.
  
Er det derimod Safematen du har valgt, skal du blot huske at oplade 
denne.  

Vedligeholdelse
Hverken Tryghedsboksen, Safematen eller CEKURA GO kræver nogen 
form for vedligeholdelse. 
Produkterne kan rengøres med en fugtig klud eller med sprit.
  

Installation og vedligeholdelse

C E K U R A

CEKURA-Go er den nyeste 
generation af tryghedsalarmer 
som både kan bruges indendørs 
og udendørs. 
Den giver dig frihed til at bevæge 
dig hvorhen du vil og stadig være 
tryg ved at du med blot ét tryk på 
knappen på få sekunder kommer i 
forbindelse med sundhedserfarne 
medarbejdere.
Alarmen er lille og let og kan ent-
en bæres diskret om halsen eller 
fås som et armbåndsur i forskel-
lige farver, således at den bliver 
en naturlig del af din påklædning. 

Til CEKURA-Go hører også en 
faldalarm, der automatisk 
giver signal hvis du falder.

Vælg CEKURA GO i den farve, der passer dig bedst


