
Dispositiu d’ubicació per a persones amb demència



No hauríem d’acceptar-ho això, ni tampoc ells.

Otiom és un dispositiu revolucionari desenvolupat i fabricat a 
Dinamarca, dissenyat especialment per a persones amb demència que 
es poden perdre. Al mateix temps, amb Otiom ens assegurem que les 
persones que es perden es troben de manera ràpida, segura i precisa.

Otiom està dissenyat tant per a ús privat com professional i es pot fer 
servir tant a casa com a residències.

Es calcula que més de la meitat de les persones que 
pateixen demència es perden durant el període de la 
seva malaltia 



1. Un dispositiu d’ubicació.
Un dispositiu d’ubicació per a la persona amb demència que es pot 
portar a la butxaca, lligat a una cinta al voltant del coll o cosit en una 
peça de roba.

2. Estació de recàrrega sense cables
Estació de recàrrega senzilla i ràpida sense cables.

3. Estació de càrrega Otiom
La base es situa en un lloc central al domicili o a la residència i s’activa 
quan la persona que porta el dispositiu de seguiment Otiom deixa el 
domicili o la residència. 

4. Otiom App
La App d’Otiom es pot descarregar en un telèfon intel·ligent per fer 
el seguiment de la persona amb demència des del mòbil (per iOS i 
Android).

Avantatges d’Otiom

*Desenvolupem contínuament el producte i l’aplicació Otiom.
Per tant, el producte que rebeu pot diferir del que veieu a les imatges.
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9 
Motius pels quals otiom 

proporciona seguretat i llibertat

1 Seguiment precís i de la ubicació.

Otiom utilitza la tecnologia més avançada i fa un seguiment de 
les ubicacions de la persona amb demència amb un alt nivell de 
precisió.

Otiom és el 1er producte desenvolupat específicament per complir 
tots els requisits que eviten que les persones amb demència es perdin, 
facilitant la seva localització.

Otiom combina diversos algoritmes que conjuntament, proporcionen 
la tecnologia més avançada per el seguiment i la ubicació de les 
persones amb demència i  són molt més precises que les habituals 
GPS. També garanteix una excel·lent cobertura, tant a l’interior com a 
l’exterior.



2 La durada de la bateria és (MOLT) llarga.

La càrrega de la bateria sempre dura fins que arriba l’ajuda.

Les bateries del dispositius de seguiment tradicionals han de ser 
normalment 
carregades una vegada al dia. Això pot fer sentir-nos pots segurs i 
estressats.

Amb Otiom no us quedeu de sobte sense bateria quan és més 
necessària.

En un ús normal Otiom s’ha de carregar 
una sola vegada al mes. El dispositiu 
d’ubicació Otiom pot estar en mode 
d’espera fins a un màxim de 3 mesos - 
per exemple, si la persona amb 
demència està sempre a casa 
i no surt a passejar fora.

Quan el dispositiu Otiom 
requereix carregar-se es 
notificarà via SMS i 
mitjançant l’aplicació Otiom.

Seguiment de la ubicació de la persona amb 
demència a l’interior i l’exterior.

Seguiment d’ubicacions a l’interior

Otiom també pot trobar persones a l’interior. La tecnologia d’ubicació 
tradicional no pot fer-ho.

El seguiment d’ubicacions interiors és una ajuda inestimable per a una 
persona amb demència que baixi, per exemple, al soterrani, es perdi 
per la residència o en un centre comercial.

Senzillament agafa el telèfon, obre l’aplicació Otiom i utilitza el sensor 
de proximitat d’Otiom. Aleshores rebreu avís quan us apropeu a la 
persona amb el dispositiu d’ubicació Otiom.
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Otiom només controla quan és necessari.

Otiom dóna a les persones amb demència la llibertat de viure la seva 
vida com volen,  sense ser supervisades pels altres.

Otiom només avisa als cuidador (parella, fills, veïns..) mitjançant 
l’aplicació o per SMS, quan hi ha risc de perill. 

No s’utilitza Otiom per fer un seguiment constant. Això proporciona la 
persona amb demència i els seus familiars una sensació molt més gran 
la llibertat.

4 Sense monitorització



Funciona sota l’ aigua

Fa el seguiment amb condicions difícils.

En contrast amb la tecnologia d’ubicació convencional, Otiom també 
funciona si es mulla amb aigua i dins de materials o elements físics 
que normalment evitarien que el senyal arribés.

Otiom ha resolt els problemes dels dispositius de seguiment 
convencional  que tenen problemes en localitzar persones perdudes 
en llocs amb condicions difícils, o que a través de elements físics no 
els poden localitzar. Per exemple, amb els altres dispositius és gairebé 
impossible de fer un seguiment a la persona perduda que ha caigut en 
una sèquia o un bassal, o que està al damunt del dispositiu, bloquejant 
el senyal amb el seu cos.

Otiom, a més, suporta temperatures de fina a 60 graus en cas de que 
caigui a la rentadora.

5 6 Els teus moviments són propis

Otiom no registra la ubicació de la persona perduda fins que hi ha 
perill.

Otiom només recorda els últims 5 llocs en els quals la persona amb 
demència ha estat després que l’alarma ha sonat. Quan es produeix 
una emergència, aquestes dades de posició ajuden els cuidadors a 
esbrinar on es troba la persona perduda i a on va. Només ho poden 
veure els cuidadors que tenen accés a aquestes dades d’ubicació.

És important per Otiom que els usuaris sentint que processem la 
seves dades adequadament. Per tant,  complim amb totes les normes i 
requisits respecte a la protecció de dades.



Zones de seguretat segures

Vostè decideix quines zones son segures per a les persones amb 
demència.

Amb Otiom, podeu crear zones de seguretat personals segures. Una 
zona segura és una zona geogràfica on es pot moure la persona amb 
demència lliurement sense haver de ser controlada. Si la persona surt 
d’aquesta zona segura, s’activarà l’alarma i es notificarà als cuidadors 
seleccionats.

Vostè decideix si la zona segura és a 
l’aire lliure o a l’interior. A més, es pot 
afegir un límit de temps durant el qual
 la persona amb demència pot 
romandre en el seu zona segura, abans 
de que missatge d’alarma sigui enviat 
als cuidadors.
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8 Per domicilis i residències de gent gran.
Des de el 2017, més de 60 entitats i famílies 
s’han unit a Otiom per al seu desenvolupament.

Otiom és el resultat del treball conjunt públic-privat més important 
en el camp de la innovació a Dinamarca.

Les persones amb demència, cuidadors, infermers, associacions, 
municipis i universitats han sigut i son part de la d’aquesta 
col·laboració, perquè d’una vegada i per totes, esbrinem  què es 
necessita per prevenir que les persones amb demència no es perdin.
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Otiom és per us tant privat com per empreses o professionals.

La idea és que la família i/o els cuidadors puguin fer servir aquesta 
solució en estadis inicials de demència, i també prevenint que els 
usuaris que viuen en una residència 
es perdin tant a l’interior com 
a l’exterior.

Els cuidadors han estat una
 part fonamental en el 
desenvolupament de Otiom 
des de els seus inicis a l’any 2017.







Vols conèixer més sobre Otiom?
Ens podeu visitar a www.otiom.com

www.noveco.es




