
CHAMADA DE EMERGÊNCIA 

Sistema de chamada de emergência sem fios para lares e unidades de cuidados 
de saúde 
 
Com o sistema TREX as chamadas são enviadas para equipamentos móveis, o que permite que 
as equipas de Assistência e Enfermagem recebam as chamadas independentemente do local 
onde se encontrem. A sua tecnologia sem fios permite uma instalação simples, rápida e a   
custos reduzidos, não requerendo cablagem. É assim um sistema adequado tanto para        
instalações novas como para remodelação de instalações existentes. 
 
 
Como funciona 
 
As chamadas feitas a partir dos módulos de chamada sem fios instalados nos quartos são 
automaticamente transmitidas para os aparelhos móveis Trex 2G atribuídos às equipas de 
Assistência e de Enfermagem, garantindo um alerta imediato, independentemente da           
localização das assistentes e/ou enfermeiras no edifício. A cobertura sem fios do sistema 
garante uma mobilidade total aos profissionais dentro das instalações. 

Sistema de Chamada de 
Emergência Sem Fios 



Cada aparelho móvel Trex2G permite a associação de até 
255 módulos de chamada.  
O sistema é bastante flexível do ponto de vista de organização,   
permitindo a criação de diferentes grupos de trabalho aos quais 
ficam associados diferentes módulos, otimizando deste modo os 
tempos de resposta e a gestão dos recursos humanos no lar ou 
unidade de cuidados de saúde. 
 
Sempre que é realizada uma chamada, ela será reencaminhada      
para as unidades Trex 2G que estejam definidas como                    
responsáveis, sendo o profissional alertado por toque sonoro           
e/ou vibração. No display do Trex 2G surge toda a informação         
associada à chamada, que tenha sido previamente configurada,           
tal como o nº do quarto, nº de cama, tipo de equipamento,              
nome do paciente, sendo assim fácil para o profissional                 
identificar a origem da chamada. 
 
É um sistema com elevado nível de autonomia e                                       
continuidade de serviço, não estando dependente de                       
servidores e/ou softwares. No entanto, a ferramenta                        
software D-Tect disponibiliza funcionalidades avançadas de          
gestão e manutenção do sistema Trex, dando uma perspetiva do      
estado do sistema, dos alarmes e eventos em curso e em histórico 
e diversas ferramentas de análise como relatórios e estatísticas. 

Porquê o sistema de chamada de emergência sem fios TREX? 
> Porque não é necessária a instalação de cabos (fácil instalação a custos reduzidos). 

> Porque é um sistema completo que permite dar cobertura num lar ou outra unidade de        
cuidados, de forma centralizada e rápida. 

> Porque facilita o trabalho às equipas, garantindo uma melhor e mais rápida assistência ao    
paciente/utente. 

> Porque permite a personalização de chamadas e tarefas segundo as necessidades. 

> Porque é modular e escalável, com a possibilidade de investimento faseado do sistema, quer 
ao nível dos módulos de chamada, quer ao nível dos aparelhos. 


