
Light My Way
Forebygger fall i hjemmet



Øk sikkerheten i 
hjemmet

Fallulykker i hjemmet  er den vanligste årsaken til 
skader blant eldre. Mange av ulykkene skjer i  mørket 
eller i dårlig belysning, for eksempel på vei til toalettet 
om natten. 

Light My Way registrerer at du forlater sengen og 
tenner lyset automatisk slik at du kan bevege deg 
trygt i hjemmet.

Light My Way

Hver dag  blir 100 personer over 67 år 
innlagt  på sykehus på grunn av fallulykker

Norsk helseinformatikk. nhi.no



Hvis du våkner om natten
Sensoren aktiveres når du går ut 
av sengen og lampene tennes.

På vei til baderommet.
Lampene tilpasser lysstyrken 
automatisk så du ikke blir blendet.

Når du legger deg igjen
Når du kommer tilbake til sengen 
slukker du alle lamper  med ett 
enkelt trykk.

Hver dag  blir 100 personer over 67 år 
innlagt  på sykehus på grunn av fallulykker

Norsk helseinformatikk. nhi.no
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Når du blir eldre er det viktig å minske risikoen for fall i 
hjemmet. Dette behøver ikke være komplisert eller dyrt. 
Light My Way er et rimelig og smart system som forebygger 
fallulykker på grunn av manglende belysning. Light My Way 
er en komplett løsning for å øke sikkerheten .

1 Sengesensor
 Legg den under puta eller 

overmadrassen.

2 Trådløse brytere
 Monter dem på veggen slik at  

de er lett å nå.

3 Smarte lyspærer
 Monteres på veien fra soverom 

til baderommet.

Nå slipper du å 
famle i mørket.
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Trådløst  
Light My Way er enkel å montere. Det er kun 
smarte trådløse komponenter og sensorer 

som hjelper deg å forebygge fall.

Trygg 
Light My Way er enkel å montere og er meget 

driftsikker. Systemet er ferdig konfigurert  og vil 
fungere vedlikeholdsfritt i mange år framover.

Bluetooth 5.0Smarte sensorer

Ingen justeringerEnkelt å montere



Smart
Lampene tilpasser  automatisk lysstyrken  etter 

forholdene så du  aldri blir blendet.

Lavt strømforbruk Automatisk tilpasset 
lysstyrke
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Vi bryr oss om din 
livskvalitet og helse. 
Bellman & Symfon utvikler produkter 

som øker trygghet og livskvalitet for 

våre eldre  med nedsatt syn, hørsel 

og motorikk. Vi er engasjert i velferd 

og har et nært samarbeid med 

eldreomsorgen og fagmiljøer.


