
MasterClass

Færre fald - Større tryghed

Teknologier præsenteret af DokkX



HipGuard
Leverandør: Liftup

• Hofteairbag til beskyttelse af hoftebrud ved fald 

• Elektroniske sensorer registrerer bevægelser

• 2 sideairbags

• Batterikapacitet: Ca. 5 dages holdbarhed . Genopladetligt 

batteri. 

• Gaspatroner udskiftes let efter hver oppustning

4.950,00  DKK

https://www.liftup.dk/da/produkter/hipguard/



Cekura Go
Producent: Cekura Bærbar nødkald udenfor eget hjem

• Tilkoblet døgnbemandet vagtcentral som 1. led

• Mulighed at tilvælge faldalarm

• Vandafvisende

• To-vejstale

• Mulighed for at tilvælge andre ”alarmknapper”

Køb (ekskl. abonnement) uden faldalarm: DKK 1118 ,-
Køb (ekskl. abonnement) med faldalarm: DKK 1.448,00,-
Abonnement uden vagtcentral pr. måned ved køb: DKK 119,-
Med vagtcentral DKK  149,-

https://www.cekura.dk/tryghed-og-noedkald-udendoers-cekura-go/

https://www.cekura.dk/tryghed-og-noedkald-udendoers-cekura-go/


Cekura Go (fortsat)
Producent: Cekura

• Mulighed for at tilvælge andre ”alarmknapper”

• Ur med alarmknap

• Alarmsender som smykke

• Alarmsender med armbånd og halssnor



Demenstracker
Producent: Nordic Life Care

● En tryghedsalarm hvor det er muligt at få falddetektion og 
geofence.

● Batteritid på 10 dage med moderat brug

● Pårørende kobles på og bliver kontaktet ved enten fald, 
nødkald eller geofencealarm.

● Vandtæt

● To-vejstale

● Det er muligt at få central som 1. led, men de skal have en 
procedure fra borger hvad de skal gøre i tilfælde af at 
pårørende ikke tager tlf. 

● Månedligt abonnement : DKK 389 ,-

https://demenstracker.dk/ Tlf: 70200408

https://demenstracker.dk/
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Nødkald på Samsung telefon

● Nem opsætning

● Google Maps link til lokation

● Billede af frontkamera og bagkamera

● Lydoptagelse

● Pris : DKK 0 ,-



Gripo støttestang
Producent: Ropox Støttestang til faldforebyggelse & forflytning

• Meget nem og sikker at montere

• Kan monteres på forskellige overflader

• Der kan monteres forskellige greb

• Max belastning på 100 kg horisontalt midt på stangen

https://ropox.dk/produkter/gripo-stoettestang/

https://ropox.dk/produkter/gripo-stoettestang/

