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ASSINATURA DIGITAL 

DETALHES  

Módulos Básicos 

✓ Listas de assinatura para 

login na app 

 

✓ Regista o consumo de 

medicamentos 

✓ Notificação de pedido de 

medicamentos 

✓ Sinais de estimativas e 

riscos a considerar 

✓ Calendário 

✓ Validação da assinatura do 

funcionário  

✓ Notificação de assinaturas 

de funcionários expiradas 

✓ Estatísticas e relatórios 

✓ Relatório de registo 

✓ Conexão com autoridade de 

saúde 

 

Módulos Adicionais 

✓ Quantidade/data da 

administração da 

medicação 

✓ Lista de pedidos 

✓ Registo de avaliações 

(peso, fezes, etc...) 

✓ Conexão com Tena 

IdentifiTM 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAÇÃO 

O sistema de Administração de Medicação é o primeiro e único sistema 

com selo de garantia CE da Suécia para assinatura digital e móvel. Este 

serviço é desenvolvido para empresas que têm a ambição e vontade de 

fornecer cuidados seguros, seguir os requisitos legais e fornecer aos 

cuidadores uma ferramenta poderosa para lidar com a administração de 

medicação, ao mesmo tempo que fornece resultados mensuráveis e 

objetivos.  

O serviço de assinatura digital para Administração de Medicação é 

assinado num dispositivo móvel, como um smartphone ou tablet. A 

equipa de cuidadores aceder ás instruções e informações detalhadas para 

o utente destinatário do tratamento. Através do login é verificada a 

informação, incluindo a identificação do funcionário e controla ainda o 

tipo de informação que surge no aparelho móvel. 

As assinaturas podem ser eliminadas ou alteradas. Todos são registados e 

a assinatura é exibida com carimbo de data/hora. No caso de uma 

assinatura perdida ou atrasada, o dispositivo soará um alarme. 

O funcionário também pode solicitar reabastecimento de medicamentos 

e fazer a contagem dos medicamentos para melhor controlo.  

 

 

Assinatura digital para Administração de Medicação 

O esforço certo, na hora certa e pela pessoa certa garante um 
atendimento seguro e protegido, enquanto que a equipa dispõe de 
uma ferramenta poderosa com suporte qualificado e capaz de 
fornecer um atendimento seguro, seguindo as orientações 
definidas. 

A assinatura digital é baseada na plataforma do Appva 

e é fornecida como um serviço funcional do Viser. 

Funcionalidades 

 App com assinatura digital 

 Serviço e Suporte 

 Formação 

 Armazenamento de dados 

em nuvem 


