


Saúde e bem-estar na ponta dos dedos!



O KeepCare é uma solução de apoio aos idosos e pessoas 
com elevado grau de dependência, que contribui 
ativamente para aumentar a sua qualidade de vida, 
conforto e segurança.

O sistema permite a qualquer pessoa monitorizar 
continuamente, e à distância, o estado de saúde e a 
localização de um outro indivíduo.

Sempre que os valores medidos estejam fora dos limites de 
segurança de�nidos no sistema, são enviados alertas para 
o cuidador de saúde, o que facilita a celeridade de 
assistência em casos de urgência.

Através do KeepCare é possível monitorizar os seguintes 
parâmetros:
     - Frequência cardíaca
     - Pressão arterial
     - Glucose
     - Temperatura
     - Peso
     - Oximetria
     - Localização
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A quem se destina?O que é?

Pode dar acesso à aplicação web aos seus 
familiares, amigos, cuidadores formais e informais 
para que as pessoas que se preocupam e cuidam 
de si o possam acompanhar mais de perto.

Ideal para: idosos, patologias cardíacas e 
respiratórias, diabéticos, pacientes de Alzheimer, 
controlo de pressão arterial, entre outros.

Idosos 
Doentes Crónicos

Estar constantemente presente para os seus entes 
queridos pode ser uma tarefa difícil. Agora, com o 
KeepCare®, não tem de o ser. 

Acompanhe o dia-a-dia das pessoas com quem se 
preocupa, de uma forma simples e sem exigir uma 
atenção constante da sua parte.

Familiares



A solução KeepCare® assenta em dois módulos distintos e complementares.

O primeiro módulo é composto por um equipamento móvel com a aplicação móvel KeepCare® instalada. Este módulo é responsável 
pela aquisição e processamento dos dados monitorizados pelos sensores sem �os Bluetooth, e pela transmissão destes para o 
servidor central. Este módulo é também responsável por despoletar alertas caso os valores ultrapassem por defeito ou excesso os 
limites de�nidos previamente.

O segundo módulo baseia-se numa aplicação web na qual poderão ser consultados, em tempo real, os dados monitorizados assim 
como de�nir e con�gurar um conjunto de parâmetros.
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Como funciona?

Pacientes

Família

Serviço de 
Teleassistência



A solução KeepCare® Pro é desenvolvida para o sistema operativo Android, funcionando em qualquer smartphone com a versão 
Android 2.1 ou superior
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Aplicação móvel

Widget e Botão de Pânico Monitorização Localização



Aplicação web na qual poderão ser consultados, em tempo real, as medições efetuadas, os alertas gerados, o histórico dos registos e 
de�nir e con�gurar um conjunto de parâmetros.
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Aplicação Web

Monitorização em Tempo RealPágina Inicial



Contactos
Increase Time, S.A.
Rua Dr. Afonso Cordeiro, 877 - Sala 201
Tel. 229 396 354  |  Fax: 229 396 351
info@increasetime.pt

www.increasetime.pt


