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SAFESIS SAÚDE

A Safesis

A Safesis Saúde

A Safesis - Soluções Integradas de Segurança surge no

A Safesis Saúde disponibiliza uma gama de produtos com-

inicio de 2006 como marca comercial da empresa João

posta pelas soluções MediCom, LightCom e CallGuard

Lago - Engenharia e Sistemas de Segurança, Lda cuja

de chamada de enfermeira, de emergência e interco-

origem remonta a 2002.

municação da Austco, e as soluções Hugs & Kisses

Hugs

MediCom

O Hugs diferencia-se dos demais sistemas de segurança

A solução MediCom passa pela utilização de uma con-

para crianças pela sua Facilidade, Fiabilidade, Flexibili-

sola de gestão principal de ocorrências com 7 diferentes

dade e Serviços de Suporte. A pulseira é fácil de apertar

níveis de alarme, informação em Português, e repetido-

e tem admissão automática no software Hugs tornando

res visuais e sonoros nos corredores. O sistema pode

a necessidade de intervenção no computador mínima.

ter até 3 tipos de funcionamento: manhã, tarde e noite,

As baterias das pulseiras têm uma autonomia que pode

adaptando-se às diferentes necessidades de operaciona-

chegar aos três anos sem haver necessidade de recarre-

lidade de acordo com o período do dia. O sistema mo-

gamentos. O sistema permite configurar vários tipos de

nitoriza todos os componentes e respectivas cablagens

alarme sendo os mais comuns a tentativa de saída não

eléctricas de forma a garantir a integridade do mesmo

autorizada, corte ou violação da pulseira e a perda de

em qualquer circunstancia. O custo de manutenção do

contacto com a pele da criança (“BabySense”).

sistema é muito reduzido.

de anti-rapto e identificação de crianças, RoamAlert de
É uma empresa sólida com actuação no mercado da

prevenção e protecção de fuga de idosos e PassPort de

Engenharia de Segurança com enfoque em Soluções

localização de pessoas e bens, da Stanley Healthcare

Integradas para o sector institucional Hospitalar, Escolar

Solutions.

RoamAlert

PassPort

O sistema RoamAlert baseia-se na tecnologia de su-

O sistema de protecção PassPort permite equipar as ins-

Estas soluções estão orientadas para hospitais, clínicas e

pervisão RFID (Identificação por rádio frequência) e tem

tituições de cuidados pediátricos e geriátricos com uma

lares de idosos.

como objectivo prevenir a saída não acompanhada de

solução de monitorização completa e eficiente. Tal como

radores, parceiros e fornecedores a empresa tem vindo

pessoas com problemas do foro psico-neurológico.

o sistema Hugs reside na plataforma Paciente Server

a crescer e a alargar os seus horizontes. O sucesso acu-

O funcionamento do sistema passa pela existência de

Security, e em termos de funcionalidade é idêntico. No

mulado ao longo dos anos, alicerçado na diferenciação

antenas de rádio frequência que detectam junto dos lo-

entanto, é também um importante ponto de partida para

das soluções disponíveis e na atenção personalizada

cais da sua instalação as pulseiras que se encontram a

a Stanley Healthcare Solutions.

aos clientes, vem demonstrar que realmente se trata de

vaguear. Desta forma pode-se controlar o fecho de portas

uma empresa com os olhos postos no futuro.

e o accionamento de alarmes visuais e sonoros, que aler-

Ao contrário do Hugs, que visa específicos serviços e

tam os responsáveis pelas instalações, que uma eminen-

aplicações, o sistema Passport pode ser usado numa

te fuga possa estar a ocorrer.

variedade de serviços com preocupações diferentes.

e de Construção.
Com a experiência e dedicação de todos os seus colabo-

Uma verdadeira empresa do século XXI.

