MCL
Monitoramento de Cuidados no Leito

MCL
O MCL é uma solução inovadora, sem similar no mercado, que proporciona aos hospitais a
otimização dos seus processos de monitoramento dos pacientes, gerencia a produtividade de seus
funcionários, permite mais qualidade no atendimento e favorece a otimização de custos.
Utilizandoumaplataformadehardwares,oMCLcoletaosdadoscaptadosapartirdecadaaparelho
integrado ao sistema e encaminha para um software utilizado nos computadores dos postos de
enfermagem dos hospitais. Esses dados permitem monitorar as atividades e tarefas realizadas no
ambientedainternaçãodepacientes,alémdepossibilitarumacompanhamentodasatividadesdos
funcionários. Por possuir uma estrutura modular, o MCL também pode gerar relatórios a partir de
diversos filtros de pesquisa.
Os componentes do MCL são soluções de hardwares e softwares totalmente fabricados no Brasil,
desenvolvidos por profissionais especialistas nas áreas de engenharia e saúde.

Conheça alguns componentes do MCL:
Chamada de enfermagem;
Bipsoro;
B.I. - Software de Apoio Gerencial ao Planejamento e Controle;
SOL - Software Operacional dos Leitos;
MGL - Módulo de Gerenciamento com Viva-voz;
MML - Módulo de Monitoramento do Leito;
MTA - Monitoramento de Atividades e Procedimentos;
Pager - Comunicação Móvel.

CHAMADA DE ENFERMAGEM
VencedoradoprêmioTopHospitalar,aChamadadeEnfermagemdaTMEDpossuidesignpersonalizado
que se adequa à ambientação do hospital. Pode ser acoplada ao BIPSORO e agregar outras funções a
exemplo do viva-voz. Para os banheiros, também há uma chamada de enfermagem com pêra lavável
em plástico ABS. Além de sinalizador de porta em três estágios com led bicolor de alta intensidade.
• Chamada de enfermagem no leito e no banheiro, com pêra lavável em plástico ABS;
• Comunicação viva-voz entre o leito e o posto de enfermagem;
• Sinalização sonora e luminosa das chamadas normal, auxílio e emergência;
• Sinalizador de porta em três estágios com led bicolor de alta intensidade;
• Envio de mensagens para pagers e celulares;
• Dispositivo de identificação do profissional que está prestando o atendimento.

SOL - Software Operacional dos Leitos

MML - Módulo de Monitoramento do Leito,
com identificação do profissional

MGL - Módulo de Gerenciamento com Viva Voz

BIPSORO
Segurança para pacientes e tranqüilidade para acompanhantes, enfermeiros e médicos, o Bipsoro,
produtoexclusivodaTMED,automatizaomonitoramentodaaplicaçãodesoluçõesendovenosas(soro,
sangue, outros), alarmando irregularidade automaticamente.

Bipsoro Eletromecânico

Bipsoro Eletrônico

Tela do Bipsoro no
posto de enfermagem

GESTÃO
SAG
OsoftwareintegradoàplataformadehardwaresdoMCLpossibilitaogerenciamentoeidentificação
detodasasatividadesrealizadasnoatendimento.Atravésdoseubancodedadosépossível:obterhorae
duraçãodoevento,identificaçãodoprofissionalquerealizouaatividade,emissãoderelatóriosegráficos
gerenciais,permitindoavaliaraqualidade do atendimento, além da comparação desses índices coma
média dos outros hospitais.

BI - Business Intelligence
Com o BI, todos os procedimentos registrados no MCL são armazenados em um banco de dados.
O BI processa esses dados e os transforma em informações para os processos de tomada de decisão da
instituição.Asinformaçõessãosobre:qualidadedeatendimento,controlededemanda,produtividadee
custo. No BI, o sistema pode ser todo customizado pelo cliente.

SistemaBusinessIntelligence

Tela de Relatório

ATIVIDADES
• Monitora as atividades / tarefas que estão sendo realizadas pelos profissionais do hospital
(enfermagem, nutrição, hotelaria e manutenção, entre outros);
• Identifica os profissionais que estão realizando essas atividades / tarefas;
• Emite relatórios para apoio ao processo de gestão de custos, qualidade e produtividade;
• Apuração de custos por atividades/tarefas;
• Auxilia no melhor dimensionamento da capacidade instalada dos setores analisados:
recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros;
• Otimiza processos;
• É integrado ao sistema de Monitoramento de Cuidados no Leito da TMED;
• Permite integração aos sistemas de gestão do hospital;
• É de fácil adequação às instalações do hospital.

FUNÇÕES OPCIONAIS

Buttom Identificador do Funcionário

Comunicação Móvel

• Outras funções adicionais poderão ser desenvolvidas, sob consulta, a exemplo do monitoramento de
oxigênio, alarmes de segurança, entre outros.

DIFERENCIAIS DO MCL
• O sistema de Monitoramento de Cuidados no Leito da TMED está sempre em evolução,
acompanhando a criação dos novos hardwares e softwares desenvolvidos pela TMED;
• A arquitetura do MCL é modular e adaptável às reais necessidades de cada cliente. Os hardwares que
compõem o MCL podem ser adquiridos separadamente;
• O sistema do MCL permite integração aos outros sistemas de gestão do hospital;
• Sua implantação se adequa às intalações já existentes no hospital;
•Aemissãoderelatóriospermiteoapoioaoprocessodegestãodecustos,qualidadeeprodutividade;
• Auxilia no melhor dimensionamento da capacidade instalada dos setores analisados – recursos
humanos, materiais, tecnológicos e financeiros;
• Otimiza processos;
• É uma excelente ferramenta de controle para certificação de qualidade;
• É excelente aliado na avaliação de desempenho e comprovação da eficiência dos funcionários.

TECNOLOGIA
ZIGBEE
A tecnologia Zigbee, também utilizada no MCL, é desenvolvida para aplicações médicas porque sua
transmissão de dados através de ondas de rádio não interfere em outros equipamentos médicos. Ela
é utilizada para enviar informações da chamada de enfermagem ou BIPSORO, por exemplo, para os
pagers da equipe médica.
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