
A solução Elpas equipa cada residente que necessite com uma pulseira eletrónica de tripla tecnologia, que 

notifica imediatamente um assistente sempre que um residente se aproxima de uma área não segura e          

pré-definida. A localização do residente é comunicada em tempo real ao pessoal assistente e a porta mais        

próxima do paciente é automaticamente fechada. 
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Sistema de Segurança para Residências Sénior 

 
 
 

SOLUÇÃO PARA  
RESIDÊNCIAS SÉNIOR 

Principais características do sistema 

R esidentes muito idosos ou que sofram da doença de Alzheimer têm tendência para vaguear por locais 

que podem ser pouco seguros. As nossas soluções de segurança para residências sénior notificam          

automaticamente o pessoal assistente para situações de alarme ou perigo, conseguindo-se assim aumentar 

a segurança dos pacientes e a eficiência dos profissionais das residências e lares.  



J á não há necessidade de manter os residentes com doença 

de Alzheimer fechados numa determinada área. Agora, eles 

podem circular livremente e a sua localização é          

constantemente monitorizada através do sistema de          

localização EIRIS. Se o residente estiver perto de uma área      

proibida, é enviada uma  mensagem a um auxiliar e as portas 

podem ser fechadas até que um assistente chegue ao local. Os 

assistentes podem acompanhar os residentes através das      

saídas sem despoletar o alarme utilizando a função de          

acompanhamento. 
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Monitorização da localização de residentes 

Sistema de chamada de enfermeiras 

O  sistema de chamada de enfermeiras permite aos         

pacientes pedir assistência sempre que necessário e          

comunicar o pedido a partir de qualquer lugar da residência e 

em qualquer momento. Esta solução aumenta a segurança 

geral e permite grande mobilidade das pessoas, quer sejam 

residentes ou profissionais de saúde.  

- Quer os residentes quer os profissionais podem 

pedir ajuda ao ativarem a sua pulseira eletrónica, 

a partir de qualquer ponto da residência. 

- Sensores especiais colocados estrategicamente 

permitem efetuar uma monitorização contínua 

24/24h de todo o espaço protegido, recebendo e 

identificando sinais das pulseiras eletrónicas. 

- Deteção automática da presença da enfermeira. 

O sistema ativa automaticamente a luz indicadora 

da presença da enfermeira e fecha o evento gerado 

pelo pedido quando a enfermeira chega junto do 

paciente que a chamou. 

- Todos os eventos são registados na mesma base de 

dados EIRIS. Pode ser gerada uma grande variedade 

de relatórios. 

A solução ELPAS pode ser integrada com todas as 

soluções de comunicação tais como pagers ou        

telemóveis. 

Vantagens: 

- Aumento da segurança do residente, utilizando 

apenas uma pulseira eletrónica ergonómica e 

semelhante a um relógio. 

- Notificação imediata do pessoal assistente    

sempre que um residente entra numa área não 

segura, incluindo alarmes audiovisuais. 

- Fácil integração com sistemas de controlo de      

portas, elevadores, etc. 
- Escalabilidade: Desde o simples controlo de uma 

porta local através de leitores e pulseiras (sem         

necessitar de PC ou controladores), até à proteção 

total das instalações com base na mesma plataforma 

de software. 



● Depois do jantar, o assistente recebe uma chamada no seu telefone informando que um residente necessita 

de assistência na zona da cafetaria. A chamada é automaticamente encerrada quando o assistente chega ao 

local.    

 

● Um residente com Alzheimer entrou num quarto que não é o seu. É mostrada uma imagem no PC           

identificando o residente e indicando a localização do mesmo.  

 

● Nessa noite, outro residente levanta-se de sua cama por volta da 1h00. É ligada uma luz de presença e é           

visualizado um sinal intermitente no mapa do local, indicando ao staff que o residente naquele quarto         

acordou. Dez minutos mais tarde, o residente anda não se voltou a deitar na sua cama. É enviada uma           

mensagem ao assistente de serviço. Este telefona para o quarto do residente e verifica o que se passa.   

 

● Enquanto auxilia um residente a ir para o seu quarto, a porta destranca-se automaticamente e abre-se     

quando o assistente está a cerca de dois metros da porta.  

 

● Todas estas atividades, o tempo que os assistentes despenderam com os residentes e tempo que os          

residentes permaneceram em áreas específicas, são registados para constarem em relatórios específicos. 

Alguns exemplos práticos de aplicação do sistema 
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Chamada de assistente  

 

O s residentes sentem-se seguros e confiantes por saberem 
que em qualquer lugar e em qualquer momento podem pedir    
auxílio através das suas pulseiras eletrónicas.  

Botão de chamada com ou sem fios  

Quando um residente pressiona o botão de        

chamada da sua pulseira, uma mensagem          

contendo a identificação e localização do         

residente é enviada para determinados          

assistentes por imagem em PC ou via SMS. A       

iluminação do quarto ou luzes de direcionamento 

também podem ser ligadas automaticamente.  

 

Presença do assistente 

A chamada permanece ativa enquanto o assistente 

não chegar ao local da chamada. O sistema irá         

repetir a chamada até que o assistente esteja no 

local. Se necessário, pode ser ligada uma luz        

indicadora da presença do assistente, enquanto este 

permanecer no quarto. 

 

Escalabilidade  

Se a chamada não for encerrada dentro de um tempo 

pré-definido, pode, em alternativa, ser enviada uma 

mensagem a outro assistente.  

 
 



Chamada de emergência  

Com o sistema EIRIS, os cartões 
dos assistentes têm um botão 
que pode ser utilizado para    
ativar uma chamada de      
emergência (Código Azul).  Se 
um assistente encontrar um    
residente que necessite de        
t r a t a m e n t o  m é d i c o  d e         
emergência, ao premir esse 
botão, é enviada uma mensagem 
ao pessoal médico de serviço e 
pode ser ativado um alarme 
sonoro/visual.   

Relatórios de atividades 

O sistema EIRIS disponibiliza 
relatórios que registam o tempo 
que os assistentes despendem 
com os residentes, a rapidez 
com que os mesmos respondem 
às chamadas e quanto tempo os 
residentes permanecem em 
determinadas  áreas .  Os         
relatórios permitem saber qual o 
g rau  de  pront idão  dos           
assistentes, quais os pacientes 
que fazem demasiadas chamadas 
e quais os que exigem cuidados 
esporádicos.  

Controlo de acessos 

O sistema EIRIS tem também 
uma funcionalidade de controlo 
de acessos permitindo que certas 
pessoas entrem em certas portas 
em determinados períodos de 
tempo. 
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Funcionalidades do Sistema Eiris: 

- Chamada de assistente  

- Monitorização do quarto 

- Monitorização da localização dos residentes 

- Chamada de emergência 

- Relatórios de atividade 

- Controlo de acessos 

 

 

Outras possibilidades: 

- Imagens vídeo a partir dos locais de 

  alerta  

- Envio automático de SMS aos assistentes 

- Localização de equipamentos 

 

 

 


