
Varnost na dlani. 



SRČNI ZASTOJ, KAJ STORITI? 

strah 
laikov 

? slabo  
znanje 

oživljanja 

kje je 
defibrilator 

klic na  
112 

? 

• Športne aktivnosti  
• Doma, v službi 
• Na potovanju 



STATISTIKA 

Nenadni 
Srčni zastoj 

Rak 
dojke 

Požar Strelno 
orožje 

LETNO SMRTNIH NESREČ V AMERIKI (+326.000) 

V Sloveniji je med 5 in 7 dnevno nenadnih srčnih zastojev 
(okoli 2.000 LETNO)  



POTEK ALARMIRANJA 112 SLUŽBE 

+90 % vseh klicev so očividci 
Povprečni prihod reševalcev je okoli 15 minut 

Vsaka minuta, ki 
poteče je 10% 

manjša verjetnost 
PREŽIVETJA 

Možganske celice 
začnejo umirati 



PREPOČASNA POMOČ 

V primeru srčnega zastoja 

preživi samo 7% 



REŠITEV 
Prva nagrada za 

mobilno aplikacijo 



iHELP MOBILNA APLIKACIJA 

POŠLJE 

SOS alarm 
 

Notifikacijo 
in SMS 

Varnostni mreži 

iHELP 

uporabniki: 
Prvi posredovalci, 

reševalci in laiki. 

Reševal

ci 

na 112 

Nujnim kontaktom: 
Družina in prijatelji (SMS 

alarm) 

Android 

iOS 



DELOVANJE  SOS ALARMIRANJA 

iHELP 

uporabnik 

Defibrilator 
Reševalec 



VSEBINE  V APLIKACIJI 

Vsebina 

Prve pomoči 

Lokacija 

defibrilatorjev, 

bolnišnic, lekarn, 

zdravstveni dom 

Dodajanje nujnih 

kontaktov 

Zdravstvena 

kartoteka 



MOBILNA APLIKACIJA 

Paket 1000 ima aktivirano dodatno varnostno funkcijo, da v primeru uporabnik aktivira SOS alarm 

in v radiju 1.000 metrov NIMA nobenega iHELP uporabnika, iHELP SOS platforma avtomatsko 

povečuje radij alarmiranja toliko časa, dokler ne najde minimalno 5 iHELP uporabnikov, ki so 

najbližji od ponesrečenca oz. kraja nesreče, ki je uporabnik izbral. 



VARNOSTNA KARTICA 

Varnostna kartica: 7,90 EUR z DDV 
 

Navedeni podatki: 

• osebni podatki, nujni kontakti,  

• zdravstveni podatki krvna skupina, bolezni alergije in 

zdravila 

• plastificirana kartica 



SOS ZAPESTNICA in OBESEK 

Zapestnica: 

Obesek: 

• Preko SOS tipke na zapestnici se 

aktivira ukaz klica na pomoč na 

aplikaciji iHELP 

• Prilagodljiv zapestni pas 

• Zgornji aktivni del je iz plastike 

• Povezava preko Bluetooth 4.0 LE 

• Li-Po baterija (polni se preko USB 

vhoda) 

• Avtonomija baterije je 5 dni 

149,00 € z DDV 

069,00 € z DDV  

Zapestnica in obesek morata biti 

povezana na iHELP aplikacijo. 

Premium paketa  300, 500 ali 1000. 



DOSEŽKI V SLOVENIJI 

+18.900 iHELP uporabnikov 

+3.360 poslanih test SOS alarmov 

+130.000 obveščenih uporabnikov 



DOSEŽKI V SLOVENIJI 

+800 ogledov aplikacije na dan 

22 občin, ki je pristopilo na projekti iHELP 

+927 dodan defibrilator v iHELP bazo 



PARTNERJI 



iHELP  V MEDIJIH 

Princ Andrew  

"Duke of York"  



SKUPNI CILJ 

Zgraditi največjo reševalno mrežo doma / tujina 

+ 
Profesionalni in 

prostovoljni reševalci iHELP Družina 



SKUPNI CILJ 

Skrajšati čas reševanja! 

Nenadni  
srčni zastoj 

Reševalno vozilo 112 

Skupaj lahko rešimo več življenj! 



SKUPNI CILJI 



NADALJNI RAZVOJ 
(sponzorstvo ali investitor) 

iHELP patrulja iHELP SOS oddajnik 
(varnost doma)  



PONUDBA ZA OBČINO: Aplikacija 

99,2 % popust 

DDV je vključen v ceni. 



• Poveže lokalne prebivalce in jih HITRO aktivira. 

• Večja družbena odgovornost. 

• Večja varnost občanov. 

• Večja varnost zaposlenih na občini. 

• Večja varnost tujcev. 

• Izobraževanje - znanje rešuje življenje. 

• Nov in moderen način komunikacije s uporabniki. 

• Medijsko pozornost / PR / Marketing. 

• Pridobitev naziva Srcu Prijazna Občina. 

KORISTI ZA OBČINO 



• Zdravstveni dom 

• Reševalci in prostovoljni gasilci (PGD) 

• Zobozdravniki 

• Lekarne, šole in vrtci 

• Dom za starejše 

• Lovska društva 

• Podjetja, ki so družbeno odgovorna 

LOKALNI PARTNERJI 



LOKALNA SKUPNOST REŠEVALCI 

SODELOVANJE 



Skupaj rešujemo življenja, 
kaj pa vi? 

www.ihelp.si 


