
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s.

Rakovnická 2502, 440 01 Louny

IČ: 270 43 797, Tel: 415 654 308

e-mail: szdp.louny@seznam.cz; www.centrumsluzeb-louny.cz

Služby tísňové a asistenční péče pro seniory (SOS tlačítka a telefony)

Moderní způsoby ochrany zdraví seniorů, zdavotně postižených osob a dlouhodobě nemocných

Tísňová péče nabízí pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně, 365 dní v roce, nezávislost a samostatnost

Společnost Telefon e-mail web Nabídka služba cena služba2 cena3 služba4 cena5 zařízení cena6 zařízení7 cena8

Anděl strážný 800 60 30 30 poptavka@andelstrazny.eu www.andelstrazny.eu

mobilní tísňová péče, domácí

tísňová péče

Mobilní 

tísňová 

péče -

hodinky 350 Kč / měs.

mobilní 

tísňová péče -

náramek

450 

Kč/měs

domácí 

tísňová 

péče

450 Kč /

měs

zařízení 

Novo -

domácí 

péče 8 496 Kč

hodinky a

náramek zdarma

Náš slunovrat 228 22 49 23 info@nas-slunovrat.cz www.nas-slunovrat.cz tísňová péče Standard 450 Kč / měs Comfort

980 Kč /

měs Premium

1490 Kč /

měs

komunikač

ní jednotka

Protect 2 450 Kč

GPS Smart

tracker 1.780 Kč

Anděl na drátě 800 55 56 55 info@andelnadratě.cz www.andelnadrate.cz asistenční tísňová péče Komplet 380 Kč/ měs Komplet plus

450 Kč /

měs

komplet 

extra

550 Kč /

měs hodinky 2 580 Kč

chytrá 

krabička 2 580 Kč

Život 90 - tísňová péče 222 33 35 46 tisnovapece@zivot90.cz www.zivot90.cz/bezpeci tísňová péče

Mobilní 

tísňová 

péče

400 - 550

Kč/měs

stacionární a

mobilní

650 - 900

Kč

zavedení 

služby -

instalace 

zařízení 3 000 Kč

mobilní 

telefon 

nový 1 400 Kč

mobilní 

telefon 

repas 700 Kč

Chytrá péče 800 12 41 11 moje@chytrapece.cz www.chytrapece.cz

sos tísňová péče, linka

krizové pomoci Standard 370 Kč / měs standard plus

450 Kč /

měs Premium

570 Kč /

měs

sos tlačítko

/ hodinky 3 090 Kč

Život 99 - Jihlava, z.ú. 567 21 16 95

vrzackova@zivot99-

jihlava.cz www.zivot99-jihlava.cz tísňová péče

tísňová 

péče 350 Kč/měs

zařízení 

zapůjčováno

Ústecký 

kraj ???

SOS tlačítko 737 88 27 76 casillas@casillas.cz www.sostlacitkoc.com

bezpečnostní prvek bez

paušálu 

sos tlačítko

helpík 3 990 Kč

Senior senzoor 735 98 85 02 push@senzoor.cz www.senior.senzoor.cz bezpečnostní náramek

platba za

služby 70 Kč / měs

senzoor  

náramek 1 950 Kč

Hlavním posláním služeb je snížení sociálních a zdravotních rizik u seniorů a osob se zdravotním postižením. Služba pomáhá těmto osobám zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, tedy doma. Služba přináší pocit jistoty, bezpečí.

Zprostředkovává pomoc v krizových situacích, jako je zhoršení zdravotního stavu, pád, zranění, přepaddení, osamělost nebo jiná náročná životní situace

Pozn.: ceny tarifů a cen zařízení se mohou měnit. Aktuální informace jsou vždy zveřejněny na webových stránkách poskytovatele služeb. Zpracováno v červenci 2021
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