
Ainutlaatuisia hoiva– ja 
hyvinvointiratkaisuja

Vivago® kehittää älykkäitä turva- ja hyvinvointiratkaisuja ennakoivaan hoivaan. Innovatiiviset ratkaisut kattavat 

koko hoivaketjun – kotihoidosta, palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen sekä sairaaloihin ja 

kuntoutukseen.

Vivago-ratkaisujen tuottama hyvinvointitieto ja automaattiset hälytykset lisäävät turvallisuuden tunnetta ja tukevat 

jokapäiväistä hoitotyötä sekä mahdollistavat hoidon vaikuttavuuden seurannan. Reaaliaikaiset ilmoitukset kertovat 

muutoksista henkilön hyvinvoinnissa ja mahdollistavat yksilöllisen sekä ennakoivan hoivan. Hyvinvointitieto 

voidaan jakaa myös omaisille.

Terveysteknologian edelläkävijänä Vivago varmistaa Euroopassa jo kymmenien tuhansien ihmisten turvallisuuden. 

Vivagon ainutlaatuiset ja patentoidut ratkaisut on palkittu useilla kansainvälisillä tunnustuksilla. Korkealaatuiset 

tuotteet valmistetaan Suomessa.      

Vivago-ratkaisu tukee turvallista ja itsenäistä kotona asumista. Vivago tarjoaa parempaa hoivaa ja mahdollistaa 

merkittäviä säästöjä kotihoidossa ja kuntoutuksessa.

Vivago – Oikea hoito, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

OTA YHTEYTTÄ.

Vivago Oy
Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo
Puh. 010 2190 610  | email: info@vivago.com  | www.vivago.fi

Ainutlaatuinen Vivago CARE –kello
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Palkittua 
teknologiaa
Vivago on perustettu vuonna 1994 kehittämään, myy-
mään ja markkinoimaan automaattisia turvallisuuden 
ratkaisuja aktiivisuustason seurantaan ja analysointiin. 
Vivago-ratkaisut on palkittu useilla kotimaisilla ja kan-
sainvälisillä tunnustuksilla. 

Ratkaisut koko hoivaketjuun
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Ainutlaatuista 
turvaa
Vivago tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja, jotka varmistavat 
ikäihmisen hyvinvointia ja tekevät heidän elämästään 
turvallisemman. 

Perinteisistä turvaratkaisuista poiketen Vivagon ratkaisut 
varmistavat avun saannin myös tilanteissa, joissa henkilö 
ei itse pysty pyytämään apua. Lisäksi ratkaisut tuottavat 
monipuolista hyvinvointitietoa käyttäjästään, mikä tukee 
ennakoivaa ja oikea-aikaista hoivaa.

Turvaa sairaaloihin – tukea kuntouttamiseen ja kotiutumiseen

Laatua ja lisäarvoa palveluasumiseen

Turvallista ja itsenäistä asumista kotona

Vivago MOBILE –sovelluksella 
hyvinvointitiedon ja 
hälytysten vastaanottaminen 
on helppoa.

Ikääntyvä väestö lisää laadukkaiden terveyspalvelui-
den tarvetta ja kysyntää. Tämä edellyttää hoiva-alan 
resurssien tarkempaa kohdentamista. 

Vanhusten mahdollisuuksia omatoimiseen asumi-
seen on parannettava ja hoitoyksiköissä henkilöstön 
on saatava keskittyä itse hoitotyöhön rutiinien 
sijaan.

Vivago tuntee hoiva-alan haasteet ja tarjoaa niihin luotet-
tavan ja joustavan ratkaisun. 

Vivago-ratkaisu kattaa koko hoivaketjun kotihoidosta 
palveluasumiseen, sairaaloihin ja kuntoutukseen. 

Vivagon kotiratkaisu tukee turvallista ja itsenäistä asu-
mista kotona. Ratkaisu koostuu Vivago CARE –kellosta 
sekä Home POINT –tukiasemasta, joka on varustettu 
puheyhteydellä. 

Vivago CARE –kello oppii tuntemaan käyttäjänsä 
normaalin vuorokausirytmin. Kello hälyttää apua 
automaattisesti jos se havaitsee äkillisen muutoksen 
käyttäjänsä voinnissa ja käyttäjä ei itse pysty kutsu-
maan apua. 

Vivago CARE –kello mittaa käyttäjänsä hyvinvointia. 
Kellon keräämä tieto muutetaan helppolukuisiksi 
hyvinvointiraporteiksi, jotka tukevat hoitajien ja 
omaisten jokapäiväistä hoitotyötä. Teknologian avulla 
saadaan arvokasta tietoa käyttäjän hyvinvoinnista, 
unen laadusta ja rytmistä sekä päiväaikaisesta aktiivi-
suudesta. Mikäli asiakkaan voinnissa tapahtuu muutos 
saa hoitaja siitä automaattisesti tiedon. Tämä mahdol-
listaa oikea-aikaisen ja ennakoivan hoivan.

Vivagon palvelutaloratkaisu on paljon enemmän kuin 
tavallinen hoitajakutsujärjestelmä. Se sopii kaiken 
kokoisille palvelutaloille ja on helposti muokattavissa 
asukkaan ja palveluntarjoajan yksilöllisten tarpeiden 
mukaan. 

Nykyaikainen palveluasuminen edellyttää luotettavia 
ja varmatoimisia turvaratkaisuja. Se vaatii asukkaiden 

hyvinvoinnin jatkuvaa ja monipuolista seurantaa sekä 
työvälineitä, jotka varmistavat laadukkaan ja oikea- 
aikaisen hoidon.

Oman haasteensa palveluasumiseen tuovat myös 
muistisairaat asukkaat, joiden liikkumista ja toiminta-
kykyä on seurattava tavallista tarkemmin.

Vivago-tuoteperhe tarjoaa ainutlaatuiset ratkaisut 
myös sairaalapotilaiden turvaamiseen ja hyvinvoinnin 
sekä terveydentilan seurantaan. Innovatiivinen  
Vivago-ratkaisu mahdollistaa potilaiden toimintakyvyn 
jatkuvan seurannan automaattisesti ja luotettavasti. 
Hoitotyön mitattavuus ja dokumentointi tuovat turvaa 
ja tietoa hoidon perustaksi. 

Yksilölliset raportit kertovat muutoksista potilaiden 
terveydentilassa, auttavat hoidon ja kotiuttamisen 
suunnittelussa ja mahdollistavat seurannan kuntout-
tamisjaksolla. 

Vivagon tarjoama tieto vapauttaa hoitajien aikaa 
raportoinnista itse hoitotyölle.
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