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Aifloo  
Langer Zelfstandig Thuis  

Als je ouder wordt, kan onafhankelijk zijn risico’s 
met zich meebrengen. Een val of een plotseling 
medisch probleem kan ernstige gevolgen hebben 
als er niemand is om te helpen.
Dit kan ouderen een onveilig en onzeker, en 
familieleden een bezorgd gevoel geven.

Aifloo SmartCare geeft ouderen en zieken 
onafhankelijkheid en veiligheid, waardoor ze 
langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 
Het is het eerste en enige zelflerend intelligente 
gezondheidszorg systeem ter wereld.

De wereldbevolking wordt steeds ouder
Het aandeel ouderen zal naar verwachting in de 
komende vier decennia verdubbelen. De toekomst ...
•  In 2025 zal meer dan 20% van de Europeanen 

65 jaar of ouder zijn, met een bijzonder snelle 
toename van het aantal mensen boven de 80 
jaar. Dit verhoogt ook het risico van fysieke, 
sensorische en geestesziekten.

•  In 2047 kunnen er meer ouderen dan kinderen 
zijn.

•  Wereldwijd zal het aantal ouderen naar 
verwachting meer dan verdubbelen, van 841 
miljoen mensen in 2013 tot meer dan 2 miljard 
mensen in 2050.

Ouderen krijgen niet de benodigde zorg ...
Het probleem:
•  U kunt niet alleen vertrouwen op publieke 

ouderenzorg, aangezien er nooit genoeg 
middelen zijn.

•  Het gebrek aan middelen wordt een toenemend 
probleem voor vergrijzing

•  Meer en meer is het aan familie, buren en 
mantelzorgers om een oplossing te vinden en 
zorg te bieden aan senioren om hen heen.

•  Gezinnen hebben behoefte aan een betrouwbare 
oplossing die hen helpt zorg aan hun familielid te 
geven. De juiste hulp, op het juiste moment.

Vier producten in één
Medisch oproep systeem
Een slim alarmsysteem dat een 
automatische waarschuwing stuurt 
wanneer dat nodig is.

Slimme polsband
Een slimme accessoire, altijd bij de hand.

Kunstmatige intelligentie
Begrijpt normaal gedrag en weet wanneer 
er iets mis is.

Positionering binnenshuis
Te allen tijde weten waar de drager in de 
woning is.

Aifloo SmartCare controleert beweging, hartslag, 
temperatuur, slaappatroon en nog veel meer. 
Aifloo leert snel wat normaal is, dus als iets 
abnormaals gebeurt, krijgt u of iemand anders 
direct een melding via de app.

lAnger zelfstAndig thuis wonen, 
dAnkzij slimme techniek
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Eenvoudige installatie
Breng eenvoudigweg twee sensoren in het huis aan, 
die werken in combinatie met de lichtgewicht slimme 
polsband, die wordt gedragen door degene die de 
extra aandacht nodig heeft.

Niet opladen
De levensduur van de horlogebatterij is 
lang. Het systeem vertelt u wanneer de 
batterij vervangen moet worden.

Internet of Things
Aifloo maakt gebruik van Internet of Things (IoT) 
technieken, waarbij alledaagse voorwerpen zijn 
verbonden met een netwerk en gegevens kunnen 
uitwisselen

Veiligheid voor uw dierbaren
Aifloo SmartCare zorgt ervoor dat uw oudere 
familieleden of vrienden zelfstandig kunnen wonen, 
zonder angst of onzekerheid.
Hiermee kunt u dierbaren ondersteunen, ongeacht 
waar u bent of wat u doet. U heeft de geruststelling 
dat, mocht er een probleem te zijn, u in staat bent om 
direct te helpen.

uw geliefden zijn in goede hAnden: 
uw handen, met ondersteuning door techniek


