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HYVINVOINTITARJOTIN
Muokkaamme ympäristön ja palvelut
ihmisen tarpeiden mukaa
Hyvinvointitarjotin mahdollistaa oman aktiivisuuden
ja elämäntyylin seurannan. Palvelu kannustaa
liikkumaan, seuraamaan omaa hyvinvointia ja tukee
asiakasta hänen tavoitteissaan. Tehdään yhdessä
reippaampi tulevaisuus!
Asiakas päättää, mitä hän tarjottimelleen valitsee:
Aktiivisuus ja hyvinvointi - Hyvinvointiranneke
• Sydämen sykkeen mittaus
• Kalorimittaus
• Aktiviteettien seuranta: askeleet, liikunta
• Unen määrän ja laadun analysointi
• Tavoitteiden asettelu aktiviteeteille ja unen määrälle
• Herätys ja ilmoitusten vastaanotto värinällä
• Ranneke on pehmeää silikonia ja vedenpitävä
• Tallennettuja tietoja voi tarkastella puhelimesta tai
tabletti- tietokoneelta. Tieto on jaettavissa ja tiedon
perusteella voidaan pyrkiä havaitsemaan
muutokset terveydentilassa.
Henkilökohtainen harjoittelu ja ravitsemusohjelma
• Verkostoomme kuuluva henkilökohtainen valmentaja suunnittelee asiakkaalle
ohjelman oikeanlaiseen liikkumiseen. Lisäksi asiakas saa halutessaan ohjeita
ravitsemukseensa.
Kalenteri ja terveystietojen tallennus
• Kalenteri muistuttaa harjoituksista, ruokailuista, lääkkeiden otosta ja
tärkeistä tapahtumista
• Terveyteen liittyvät tiedot voidaan tallentaa oma-aloitteisesti
myöhempää käyttöä varten.

Lue lisää!
www.trendel.fi

Henkinen hyvinvointi
• Sosiaalisen median tilien aktivointi, liittyminen saman henkisten
ihmisten joukkoon.
• Aktivoidaan yhteydenpitoa ystäviin, sukulaisiin, järjestöihin ja
kaikkeen jonka avulla voimme ylläpitää sosiaalisuutta sekä
ehkäistä tahatonta yksinäisyyttä.

Kysyttävää?
info@trendel.fi

Paikallisten palveluiden tilauskanava
• Suunnittelemme yhdessä, mitä palveluja mahdollisesti kotiin tarvitaan.
• Kaikki palvelumme ovat tilattavissa kotiin. Yhteistyökumppanimme ovat tuttuja
ja turvallisia paikallisia yrittäjiä. Valikoimistamme löytyy esim. hieroja,
kampaaja, jalkahoitaja ja henkilökohtainen valmentaja.
Videolääkäri tai -sairaanhoitaja
• Suora yhteys lääkäriin
Lisäksi Hyvinvointitarjottimeen on mahdollista kytkeä kiinteistön hallintalaitteita.
Esimerkiksi
• Paikallisten palveluiden tilauskanava.
• Kodin valaistuksen ja toimintojen hallinta (vaatii taloautomaatiotuotteita)
Hyvinvointitarjottimeen kuuluu tabletti-tietokone valittuine sovelluksineen, puhelin
sovelluksineen ja hyvinvointiranneke. Puhelimella on hätätilanteessa mahdollista
ilmoittaa sijainti 112 sovelluksen avulla. Räätälöimme kaiken asiakkaan tarpeisiin
sopivaksi.

Trendel Oy
Trendel Oy on hyvinkääläinen hyvinvointiteknologiaa tarjoava yritys. Palvelumme
tukee moni-puolisesti eri asiakasryhmiä, kuten ikäihmisiä, toimintarajoitteisia,
kehitysvammaisia, pitkäaikais-sairaita, kuulovammaisia, palvelutaloja ja
omaishoitajia.
Ammattilaisemme vastaavat mielellään kysymyksiinne ja ovat palveluksessanne.
Palveluihimme kuuluu myös tekninen tuki, joka auttaa ongelmatilanteissa.
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