Information om CEKURAs Tryghedsalarmer til private borgere
Cekura A/S
Amagerbrogade 41,1.
2300 København S
+45 32 31 60 50
CVR: 34046352
www.cekura.dk
www.facebook.com/cekura
www.youtube.com/c/cekuradk

CEKURAs TRYGHEDSALARM

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.

Her er CEKURAs tryghedscenter
Priser og abonnementer
CEKURA
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.
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Her er CEKURAs tryghedscenter
TRYGHEDSCENTER

Hvad er CEKURAs 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 Tryghedscentret 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.
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Her er CEKURAs tryghedscenter
24 TIMER - ÅRET RUNDT

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

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

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

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

Din sundhedsprofil vil
automatisk komme frem på
vores skærm i Tryghedscentret. På den måde ved vi altid, når det er dig, der ringer.

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

Her er CEKURAs tryghedscenter
Priser og abonnementer
CEKURA
Hvad siger CEKURAs brugere?
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 Tryghedskaldet

fra CEKURA, er jeg ikke længere
nervøs for at være alene. Sker der noget, trykker jeg på Tryghedskaldet, så
kommer jeg med det samme i
kontakt med CEKURA.

”

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

ELSE MARIE, 70 ÅR

PETER, 67 ÅR

“

Det er beroligende for mig at
have Tryghedskaldet. 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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Her er CEKURAs tryghedscenter
Priser og abonnementer
CEKURA
Priser og abonnementer

BASIS TRYGHED

119,*

/ pr. md

Døgnadgang til CEKURA

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.

1 alarmopkald pr. måned**

UDVIDET TRYGHED
*
199,-

/ pr. md

*
299,-

/ pr. md

Døgnadgang til CEKURA

Døgnadgang til CEKURA

3 alarmopkald pr. måned**

Ubegrænset alarmopkald
Tryghedsopkald
Påmindelser
Tryghedssamtaler
Batterivarsling

UDVIDET TRYGHED
Udvidet Tryghed er til dig, der har en lidt større tryghedsbehov.
Derfor indeholder Udvidet Tryghed 3 alarmopkald pr. måned.
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.

FULD TRYGHED

*Engangsbetaling for oprettelse kr. 499,-

* Engangsbetaling for oprettelse kr. 499,-

**kr. 99,- pr. ekstra opkald, dog ikke fejltryk

**kr. 99,- pr. ekstra opkald, dog ikke ved
fejltryk

Depositum for udstyret: 750 kr.

Depositum for udstyret: 750 kr.

* Engangsbetaling for oprettelse kr. 499,-

Depositum for udstyret: 750 kr.

Her er CEKURAs tryghedscenter
TRYGHEDSBOKSEN

Tryghedsalarmen til hjemmet
( Inkluderet i dit abonnement mod et depositum* )

CEKURA GO

Tryghedsalarmen til farten
( Inkluderet i dit abonnement mod et depositum )
Hvis du er aktiv, men har brug for
lidt ekstra tryghed, er CEKURA GO
lige noget for dig.

Dette produkt består af to dele –
en Tryghedsboks og en eller flere
Tryghedsalarmer*, der kan
tilkobles boksen.
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.

Denne alarm er mobil, og du kan
derfor tage den med dig overalt.
CEKURA GO 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.

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.

Her er CEKURAs tryghedscenter

Tryghedsalarm Tryghedsalarm Tryghedsalarm
med tale
med faldsensor
til armen
(*kan tilkøbes) (*kan tilkøbes) (*kan tilkøbes)

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

CEKURA GO kan bæres om
halsen eller diskret i bæltet.
CEKURA GO er vandafvisende og
kan bruges i bruseren.
Der kan tilsluttes en faldsensor
og en alarm til armen.

Her er CEKURAs tryghedscenter

Her er CEKURAs tryghedscenter
Priser og abonnementer
CEKURA

Priser og abonnementer
CEKURA
Teknisk Information

CEKURA HJÆLPER DIT KÆLEDYR
Har du et kæledyr i hjemmet?
Det kan forekomme, at kæledyr ender uden opsyn, for eksempel hvis
man som ejer ikke har tænkt på, hvad der skal ske med kæledyret, hvis
man pludselig ikke er i stand til at passe det. For eksempel hvis man
bliver syg og skal indlægges akut.

Tryghedsboks
•
•
•
•
•

Derfor samarbejder Dyrenes Beskyttelse og CEKURA om, at dit kæledyr
med det samme kan komme i trygge hænder, hvis du bliver dårlig eller
af andre grunde pludselig ikke kan passe det.

Koster ikke ekstra
Denne ordning koster ikke ekstra. Du skal blot
meddele CEKURA om du har et kæledyr, når du
opretter dig.

•
•
•
•

CEKURA GO

Mulighed for to- og trevejstale
•
Vandtæt
•
Høj driftssikkerhed
•
Leveres med simkort
•
Nødbatteri ved strømsvigt
•
Enkel at betjene
•
Størrelse på boks: 200x150x45 mm •
Størrelse på nødkald: 40x60x20 mm •
Besked ved lavt batteri
•

Mulighed for to- og trevejstale
Vandafvisende
Høj driftssikkerhed
Leveres med simkort
Præcis stedsangivelse
Enkel at betjene
Størrelse: 41x23x71 mm
Op til 2-3 dages batterilevetid
Besked ved lavt batteri

