
Light My Way
Förebygger fall i hemmet



Ett tryggare 
liv hemma
Fallolyckor i hemmet är den allra vanligaste orsaken 
till skador hos våra äldre. Majoriteten av olyckorna 
sker i dålig belysning eller i mörker, till exempel på väg 
till badrummet om natten när man är nyvaken och 
ostadig på fötterna.

Light My Way känner av när du lämnar sängen och 
tänder automatiskt belysningen så att du kan röra dig 
säkert genom ditt hem.

Light My Way

Om du vaknar om natten
Sensorn aktiveras när du kliver ur 
sängen och tänder lamporna i alla 
rum längs din väg.

På väg mot badrummet
Glödlamporna anpassar 
intensiteten efter omgivande ljus 
så att du inte blir bländad.

Dags att somna om
När du kommer tillbaka till sängen 
släcker du alla lampor med ett 
enkelt knapptryck.

Varje dag blir 135 personer över 65 år 
inlagda på sjukhus till följd av en fallolycka.

Socialstyrelsen
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När man blir äldre blir det allt viktigare att minimera 
riskerna för olyckor i hemmet. Och det behöver inte 
vara komplicerat eller dyrt. Light My Way är ett 
prisvärt och smart system som innehåller allt du 
behöver för att göra ditt hem säkrare.

1 Sängsensor
 Lägg den under kudden eller 

bäddmadrassen.

2 Trådlösa strömbrytare
 Fäst dem på väggen där 

de är enkla att nå.

3 Smarta glödlampor
 Placera dem i lamporna längs 

vägen från sovrum till badrum.
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Nu slipper du 
famla i mörkret



Trådlös 
Light My Way kräver ingen elinstallatör utan drivs av 
trådlösa, smarta sensorer som enkelt hjälper dig att 

minimera riskerna för fallolyckor.

Trygg 
Light My Way är enkelt att montera och mycket 

driftsäkert. Systemet är förkonfigurerat och fungerar 
underhållsfritt i många år framöver.

Smart
Glödlamporna justerar automatiskt intensiteten utifrån 
ljusförhållandet i rummet. Så vare sig det är skymning 

eller nattsvart, blir du aldrig bländad när lamporna tänds.

Trådlös teknikSmarta sensorer

SjälvdiagnostikEnkelt att montera

Energisnål Adaptivt ljus
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Vi värnar om din hälsa 
och ditt välbefinnande
Bellman & Symfon utvecklar produkter 

som ökar tryggheten och förbättrar 

livskvaliteten för människor med 

nedsatt hörsel, syn eller motorik. Vi är 

djupt engagerade i frågan och har ett 

nära samarbete med äldrevården och 

ledande experter inom området.


