


Tecnologia para 
agilizar o cuidado 
de seniores

OUR TECHNOLOGY. YOUR RULES

Os cuidados a seniores tornam-se mais eficazes através da comunicação orientada por soluções
de chamada de enfermagem, paging e prevenção de quedas.

Inteligente, fácil e projetado à medida para bem cuidar
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Se não pode mudar
o seu destino, mude
a sua atitude.

OUR TECHNOLOGY. YOUR RULES

ONLY Smart Care promove o cuidado ao idoso com características e benefícios exclusivos.

Fornece um sistema fiável de chamadas e alertas, comunicação direta, relatórios automáticos e,
ainda, dispositivos fáceis de usar para idosos e profissionais de saúde.
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Chamada de enfermagem

O sistema de chamada permite um alerta por parte dos pacientes seniores, informando os profissionais em
tempo real de quem está a precisar de assistência.
Imprescindível em hospitais, clínicas e lares residenciais, ONLY Smart Care oferece um maior desempenho e 
eficiência para a equipa de enfermagem, melhorando os resultados e reduzindo o tempo de resposta.

Registo

Um sistema de registo está disponível para melhorar continuamente os serviços de atendimento.
Os tempos de resposta, tal como o nível e qualidade da ajuda prestada podem ser analisados e avaliados
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Integração com sistemas baseados em SIP e GSM

Só se pode gerir, o que se pode medir.

Notificação de chamada de alarme diretamente para o telefone móvel ou SIP do cuidador.
Para efeitos de auditoria e melhoria contínua, todos os eventos são registados na base de dados:
número de chamadas, atendimentos e tempos de resposta.
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ONLY Smart Care
Sensors: Presence Detection

Sensores

Prevenção é sempre a melhor opção.

O uso de sensores permite acionar automaticamente as chamadas de alerta, para eventos como "sair da cama",
"sair do quarto" ou "acesso áreas restritas".
Os alertas automáticos são cruciais na rápida e eficaz assistência aos pacientes, em situações que precedem 
episódios de risco.

ONLY Smart Care inclui painéis de pêras, cordões e painéis de casa de banho que produzem alertas imediatos 
nos telefones da equipa de cuidados dos residentes:
- Envio de notificações de chamadas de emergência via SMS para o sistema telefónico; 
- Envio de notificações de chamadas de emergência por meio de mensagens de voz pelo sistema telefónico;
- Criação automática de relatórios de ocorrências;
- Visualização de alarmes em monitor, onde se identifica a origem (número do quarto), ação que desencadeou 
a chamada (casa de banho ou cama com sensor), hora e tempo decorrido dos alarmes ativos.
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Flexibilidade em todas as áreas

A plataforma de tecnologia ONLY Smart Care inclui sistemas de "chamada de enfermeira", "chamada de auxiliar",
"prevenção de queda", "deteção de cama", "deteção de cadeira", "localização de pessoas", "controlo de rondas e
rotinas", etc.

É uma solução de alarme integrada via telefone, comunicação visual (monitores e luzes de sinalização) e registo
de situações de alarme e/ou chamada.

Todos os eventos são registados no banco de dados para efeitos de gestão de qualidade dos serviços
prestados, nomeadamente quanto a tempo de atendimento dos alertas detetados..

Permite ainda implementar procedimentos de rotinas de rondas, com respetivo registo de tempo e efetividade.

Feito à
medida
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Chamada de Emergência

Sistema de chamada de enfermagem/emergência

Painéis com acabamento personalizado: cores, símbolos/texto,
brilho/mate.

Painéis com tecnologia pulsador tradicional ("click") ou 
tecnologia tátil ("touch").

Painel Duplo

Ligação para duas 
pêras de chamada

Painel de Alerta WC

Permite um pedido de ajuda/
emergência a partir do WC.

Sinal luminoso

Na entrada de cada
quarto (lado exterior), 
existe um painel luminoso
que indica se o quarto
tem ou não um alerta
ativo..

Interruptor de pêra 
de cama

A pêra possui um cabo flexível
de fácil torção e um botão de 
chamada/ de reduzido esforço
à pressão para simplificar a 
chamada.

okOK



09

Controlo integrado

  A plataforma ONLY Smart Care é uma solução
  tecnológica para apoiar o atendimento com funções
  e benefícios únicos::

- Fornecimento de uma solução eficaz de chamada
  e alarme para apoiar a enfermagem.

- Redução de custos com a equipa de enfermagem
  através da automação dos processos.

- Custos de instalação reduzidos ao usar a 
  infraestrutura existente  (LAN, IP, SIP, etc.).

- Integração na tecnologia ONLY de edifícios
  inteligentes.

- Faciidade de uso para residentes e equipa
  de enfermagem.

- Eficiência e qualidade nas Casas de Saúde ou 
  Residências Senior..

Feito à

medida 
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Smart Care - Vigilância

Controlo e monitorização de quartos

Quarto ocupado

- Chamada ativa

- ID de chamada

Quarto ocupado

- Nenhuma chamada ativa

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

BED A
01:22

BED B
01:04

WC
00:34

WC
00:34

BED A
02:46

ALARM

Exemplos:

201

BED A
01:22

202

BED B
01:04

212

217 216

Quarto ocupado

- Chamada ativa

- Apoio presente

Quarto livre

- Nenhuma chamada ativa

- Pessoal no quarto

Quarto livre

- Nenhuma chamada ativa

- Quarto não ocupado
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201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

BED A
01:22

BED B
01:04

WC
00:34

WC
00:34

BED A
02:46

ALARM

OUR TECHNOLOGY. YOUR RULES

Servidor SIP
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ONLY Building 
BUS

Quarto 1

OK

CKP-02

CKP-01

CKT-4

CKC-4/4-x CKL-R/G/B-x CKS-TA

+

CIF-IN24 CIF-R0105 CIF-IN24 CIF-IN24

Quarto 2

Quarto N

CNW-D.F2E

ONLY BUS/IPLAN

Servidor
Smart Care

Painel de
informações Chamada sem fio

Smartphone

Chamada de cama Detetor de quedaDetetor de cama Detetor de cadeira
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Enancer Electrónica Lda
Rua Max Grundig 9 - 4705 - 820 Braga - PORTUGAL

Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com

ONLY Smart Buildings é a marca principal
da Enancer Electrónica, S.A.
Saiba mais em

www.only-smartbuildings.com

Para produtos e soluções específicas:

Automação residencial e tecnologias 
relacionadas: ONLY Smart Home

www.only-smarthome.com

Sistema para Gestão dos Quartos de
Hotel (GRMS), automação e integração
(BMS e PMS): ONLY Smart Hotel

www.only-smarthotel.com

Soluções para residências sénior tais como
chamada de enfermagem, paging ou
prevenção de queda: ONLY Smart Care

www.only-smartcare.com

Formação
www.only-smartbuildings.com


