Apoio Total 24h
O que a ciência comprova:
“33% das pessoas com 65 anos ou mais velhas caem uma vez por ano e
50% destas necessitam de apoio para se levantarem.”

EMERGÊNCIA

"Depois de uma queda ou outra emergência, 90% das pessoas que recebem ajuda
em menos de 1 hora continuam a viver de forma independente, mas
depois de 12 horas, só 10% das pessoas
continuam a viver em casa...ou mesmo continuam vivas"

"A doença crónica é responsável por 60% de todas as mortes em todo o mundo
e consome 70% do orçamento da saúde. "

SAÚDE

"O controle do nível de açúcar no sangue prevê o aparecimento e mede a gravidade
da diabetes. Se tem diabetes e mantiver os seus níveis de açúcar no sangue o mais
próximo possível do normal, pode viver uma vida normal".
“Auto-monitorização pode melhorar o diagnóstico e a precisão. Um grande estudo
mostrou que a auto monitoramento previu o risco de AVC melhor do que leituras
no médico, uma vez que anula o efeito de bata branca e hipertensão mascarada.”
“A auto-monitorização torna os pacientes mais conscientes do seu estado de saúde
e assim melhorar os cuidados que têm com a sua saúde e toma de medicamentos.”

"51% das pessoas com mais de 65 anos tomam regularmente pelo menos
5 medicamentos. 63% destes dizem que é frequente esquecerem-se de tomá-los".

MEDICAÇÃO

“O não cumprimento com a toma das prescrição médica causa:
- 23% das admissões em lares;
- 10% das admissões em hospitais.“
“Mais de 80% das hospitilizações por reacções adversas aos medicamentos
devem-se a não seguirem as tomas de acordo com as indicações do médico.”

“quase metade das pessoas temem ir para um lar e apenas 29% dizem temer morrer”
89% dos idosos gostavam de envelhecer nas suas próprias casa e
mais de metade (53%) estão preocupadas com a capacidade de conseguir fazê-lo.

NO SEU LAR
FINALMENTE UM SERVIÇO QUE CUIDA 24 HORAS POR SI
veja no verso da página o serviço que criámos para si ->

Apoio Total 24h
Um novo serviço para o manter saudável e viver mais
tempo onde gosta.
Família

Utilizador

Miminho
aos Avós

Baseado numa nova tecnologia que venceu o prémio das Nações Unidas World Summit
Award prestamos um serviço de acompanhamento remoto que complementa os nossos
serviços atuais. Com este novo serviço poderá prevenir e ultrapassar os problemas
que ocorrem com as pessoas com mais idosas.

Medicação

Emergência

- Os nossos cuidadores preparam as
caixas dos medicamentos com as
doses corretas.
- Receberá na hora devida um aviso
no telemóvel para não se esquecer.

- Em caso de emergência basta carregar
no botão de SOS no telemóvel
- Utilizamos o procedimento mais seguro de
emergência para lhe prestar auxílio
- Prestaremos o apoio que necessita de forma
rápida e personalizada

Controlo da Saúde

e muito mais...

- Ensinamos a efectuar as medições de
saúde com o nosso sistema
- Receberá os alertas para fazer as leituras
- Você ou os nossos Cuidadores faz as leituras,
que pode registar de forma automática
- Os seus valores serão analizados pelo nosso
corpo clínico, que entra em contacto consigo,
se algo não estiver bem

- Enviaremos alertas para as atividades
quotidianas para o manter saudável e ativo
- Daremos apoio dentro e fora de casa
- Saberemos onde se encontra em caso de
necessidade e podemos deﬁnir zonas de segurança
- Podemos partilhar o acesso ao portal de serviço
com a sua família e as atividades para cuidar de si
- ...

Este serviço permite-lhe viver mais tempo e mais saudável no ambiente que você gosta
de viver, prevenindo que tenha de ir para o hospital ou para um lar. Esta nova tecnologia,
permite-lhe enormes poupanças: uma única mensalidade num lar paga-lhe vários anos
deste serviço.

FINALMENTE UM SERVIÇO QUE CUIDA 24 HORAS DE SI

