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SEGURANÇA 

DETALHES 

✓ Aumenta a segurança na 
administração de segurança 
 

✓ Garante que o 
medicamento certo seja 
tomado no momento certo 
 

✓ Contribui para aumentar a 
eficiência da equipa 
 

✓ Aumenta a independência 
do utente 

 

ESPECIFICAÇÕES 

✓ Design simples e fácil de 
usar 
 

✓ É compativel com diversos 
fornecedores de 
medicamentos 
(embalagens) 
 

✓ A embalagem é 
previamente cortada para 
que o utente não tenha de 
o fazer 
 

✓ Indicadores através de 
sinais de aúdio e de luz 
 

✓ Controlado pela equipa de 
cuidadores através da App 
 

✓ Gestão de alarmes – 
medicação não tomada, 
recargas e outros alarmes 
 

✓ Regista desvios 
 

✓ Envia alarmes se pessoas 
não autorizadas tentarem 
aceder ao dispensador 
 

✓ Bateria de reserva 

DISPENSADOR DE 

MEDICAMENTOS 

Gestão segura e eficaz de medicamentos para idosos 

Com o envelhecer, vamos consumindo cada vez mais 

medicamentos, aumentando também assim os riscos pelo seu uso. 

Em média, 300 pessoas na Suécia são hospitalizadas todos os dias 

devido à ingestão de medicação incorreta, gerando grande 

sofrimento para o indivíduo e grandes custos para a sociedade. 

Ao usar um dispensador de medicamentos, reduzimos o risco de 

lesões causadas por administração incorreta de medicamentos e 

contribuímos para aumentar a eficiência da equipa de cuidadores. 

Além disso motivamos ainda a independência do utente.  

 

 

 

O dispensador de medicamentos é uma ajuda fantástica para 

aqueles que recebem cuidados e que precisam de aumentar a 

adesão ao medicamento ou querem ser responsáveis por 

administrar os seus próprios medicamentos. Ao usar 

distribuidores de medicamentos da VISER, os utentes que 

recebem medicação por dose podem continuar a viver uma vida 

independente e segura, sem serem dependentes ou limitados por 

precisarem de ajuda. 

O distribuidor de medicamentos auxilia a equipa, reduzindo o 

stress gerado pela responsabilidade de manusear os 

medicamentos em acomodações especiais e comuns. 

 

 

 

 

 

 

O distribuidor de medicamentos é fornecido como um serviço 

funcional da Viser. 

 Funcionalidades 

 App Viser para Alarmes de Segurança 

 Serviço e Suporte 

 Formação 

 Armazenamento na cloud 

 Hardware 

 


