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SEGURANÇA 

DETALHES 

✓ Deteta de o utente está 
numa situação de risco 

✓ Não necessita de 
supervisão ativa 

✓ Contribui para aumentar a 
eficiência da equipa de 
cuidadores 

✓ Maior segurança para o 
utente 

✓ Sem necessidade do utente 
ter de usar/transporta  
acessórios  

✓ Não requer nenhuma ação 
ativa do utente 

 

ESPECIFICAÇÕES 

✓ Supervisão – 
completamente anónima 
com uso do sensor 3D 
 

✓ Queda – Deteta 99% de 
todos os acidentes de 
queda 

 

 
✓ Porta – deteta entrada e 

saída do quarto ou da casa 
de banho 
 

✓ Cama – deteta se o utente 
se senta, levanta ou se fica 
demasiado tempo sem se 
movimentar na cama 

 

✓ Chão – deteta de o utente 
está em movimento e 
quando cai 

 

✓ Som – deteta de o utente, 
por exemplo, está a pedir 
ajuda  

 

✓ Fala – comunicação 
bidirecional  

ALARME DE RISCO 

Sensor 3D para uma supervisão inteligente e anónima 

Até agora, as funções de segurança disponiveis, obrigam a que o 

utente muitas vezes precise de transportar vários equipamentos 

diferentes ou seja necessária alguma ação concreta para pedir 

ajuda.  

 

 

Ao usar um sensor 3D inteligente, este pode detectar se 

o utente está numa situação de risco, por exemplo, está 

a demorar muito tempo para regressar da casa de 

banho, saiu pela porta ou até se está a pedir socorro. 

 

 

 

 

Este serviço pode substituir diversos auxiliares, como aqueles 

direccionados para uma situação em concreto como alarme de 

queda, de abertura de porta, de cama, alarmes de chão e até 

função de som e fala. 

A equipa pode configurar e personalizar facilmente o serviço de 

acordo com as necessidades de cada utente. 

O serviço possui uma gestão de alarmes móvel onde a equipa 

recebe os alarmes na aplicação de alarmes de segurança. 

Cada tipo de alarme é indicado por um ícone de alarme e som. No 

alarme, a equipa consegue uma imagem despersonalizada da 

câmara do evento, garantindo privacidade. 

 

 

O serviço de Alarme de Risco é fornecido como uma funcionalidade da Viser 

Funcionalidades 

 App Viser para Alarmes Segurança 

 Serviço e Suporte 

 Formação 

 Hardware 

 Armazenamento de dados na cloud 

 


