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Serviço prestado com 
EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE SEGURANÇA

certificado por CE/FDA

24h
365 dias

TELEASSISTÊNCIA

ajuda à distância de um toque

O serviço tcare alerta inclui:

• Atendimento profissional 24h
•  Chamadas ilimitadas de/e para  

o centro tcare
•  45 minutos de chamadas ou sms para 

outras rede móveis
•  Aviso de estado da bateria e de avarias 

do equipamento

Custo de adesão: 180€ com oferta 
das primeiras 3 mensalidades

O kit tcare alerta inclui:

· equipamento portátil TA1

· cartão GSM

· carregador AC/DC

· bateria

· correia de pulso e fita de pescoço

· manual de utilizador

Dimensões: 65 x 46 x 17 mm

Peso (com bateria incluída): 70g

Bateria: 3.7 VDC/630m Ah Li-Ion 

 (recarregável)

Duração em standby: até 100 horas

Duração em chamada: superior a 1 hora

TCARE, CONHECIMENTO E SAÚDE, SA

Vila Real: Praceta Prof. Dr. Abílio Aires, Lote 6, Lj2

5000-439 Vila Real    |    t. 259 351 169

Lisboa: Rua Castilho, 32-9º

1250-070 Lisboa    |    t. 213 163 214

Bragança: Rua Emídio Navarro, 77-2º

5300-210 Bragança    |    t. 273 329 390

geral@tcare.pt    |    www.tcare.pt

IVA incluído. Pagamento mensal por 
multibanco/CTT ou semestral no 1º e  
7º mês de cada ano com 5% de desconto.

SERvIÇOS OPcIONAIS 

chamada de acompanhamento  
+ SMS para familiares
Por cada chamada: 0,60€
Pacote de 1 chamada diária: 10€/mês
Geo-referenciação GSM 
Acesso ao serviço: 7,5€/mês

tcare
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Menos de 1€ por dia para 24h de tranquilidade e apoio!

SERvIÇO E cONDIÇõES DE ADESãO

vALOR DA ADESãO

vALOR DA MENSALIDADE

Mensalidade: 30€
A solução para garantir apoio telefónico
de um enfermeiro sempre que necessitar
ou em caso de emergência

Mais segurança e tranquilidade com baixo custo

“… caí e não consigo ir ao telefone…“

“… estão estranhos no prédio e tenho medo…”

“… não sei onde estão os óculos e preciso usar o telefone…”

“… estou com tonturas…”

LINhA vERDE    800 208 904



• Equipamento de comunicação 

Parece um relógio de pulso, funciona 

como um telemóvel, e alerta quem o 

pode ajudar, premindo apenas um botão. 

Robusto, apresenta grande autonomia, 

qualidade de som e pode ser usado  

no pulso ou ao pescoço.

•Centro de Assistência 

Funciona 24 horas por dia e 365 dias  

por ano, com atendimento por 

enfermeiros e assistentes sociais que 

recebem as chamadas, avaliam a situação 

e encaminham para o tipo de assistência 

necessária. 

O Centro de Assistência da tcare 

pode ainda fazer chamadas de 

acompanhamento genérico ou avisos  

de toma de medicação.

Mantém um registo de dados de cada 

cliente (protegidos no quadro dos 

requisitos legais): identificação completa, 

morada, contacto de parentes próximos, 

situação médica, tratamentos em curso, 

prestadores de cuidados de saúde  

e outros, a funcionarem na proximidade.

Para que nada falhe, o Centro tcare 

dispõe de técnicos de sistemas de 

comunicação que zelam pelo seu bom 

funcionamento.

Atendimento Profissional Permanente acessível 
através de um Equipamento de Comunicação Móvel

PARA QUê 

Para se sentir mais seguro e tranquilo,  
com a garantia de apoio imediato, 
sempre que necessitar, ou em caso de emergência.

PARA QUEM

cOMO fUNcIONA

Serviço desenvolvido para idosos, mas também  
adequado para crianças, pessoas sós, com dificuldade  
de mobilidade ou dependência temporária,  
doentes crónicos ou em convalescença.

Onde quer que esteja

Sempre que precisar
Equipamento portátil

Atendimento profissional

De forma simples. 
Este aparelho comunica através da rede móvel  
com o Centro de Assistência tcare. 

Basta premir um botão e de imediato se estabelece  
a comunicação com um enfermeiro.
O sistema de alta voz permite-lhe falar a uma distância 
curta do aparelho, esteja ele no pulso ou ao pescoço.


