
he
m
ot
e
id

he
m
ot
e
id

hemote id

Segurança do paciente à beira do leito
A identificação exata das informações dos pacientes é fundamental 
para as instituições que prezam por serviços de excelência, controle 
da segurança e da qualidade nos procedimentos da área da saúde.

Veja também como podemos a judar na gestão em outras
áreas da saúde: Com softwares inovadores e utilizando da 
tecnologia para servir a vida, a integração entre as soluções é o 
diferencial para uma gestão de sucesso. 
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Hemote ID | Gestão Hemoterápica

FUNÇÕES PARAMETRIZÁVEIS E 
TOTAL ADERÊNCIA ÀS NORMAS 
DE ACREDITAÇÕES DE QUALIDADE

Disponível em plataforma Android 

Validação de pacientes com dados 
pessoais, foto ou captura pelo 
próprio equipamento

Registro de sinais vitais e reações 
transfusionais

Validação segura das bolsas de sangue no ato do processo de transfusão

O Hemote ID é a solução da Sofis Tecnologia que permite a validação das bolsas de sangue 
no ato do processo de transfusão além de identificar, eletronicamente, os dados pessoais 
de pacientes à beira do leito, englobando o registro de sinais vitais e as reações 
transfusionais. Disponível em plataforma Android compatíveis com aparelhos que utilizam 
essa tecnologia, a solução móvel permite a elaboração de críticas online de segurança que 
serão empregadas durante a realização dos complexos procedimentos hemoterápicos.

Integrado ao Hemote Plus, o Hemote ID tem os seus históricos de processos registrados no 
database da Sofis Tecnologia, permitindo que os usuários consultem todas as 
informações diretamente de suas estações de trabalho. Gerando dados seguros, ágeis e 
eficientes, a solução permite o controle eficaz da coleta de sangue, a verificação de testes 
pré-transfusionais e a consulta de amostras, com informações e resultados exatos.

A contratação de softwares especializados garante a padronização de processos, a 
otimização do tempo e diminuição dos custos, tornando a sua empresa mais competitiva, 
eficiente e segura. Todos os produtos da Sofis Tecnologia seguem rigorosamente as 
legislações municipais, estaduais, federais e as RDCs da Anvisa. São soluções 
modernizadas, garantindo que o seu negócio esteja em constante atualização, com 
procedimentos e requisitos de qualidade.
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CONJUNTO DE FUNCIONALIDADES

Permite a integração e o gerenciamento de 
todas as funções da solução

SEGURANÇA E QUALIDADE

Cuidadosamente desenvolvido para 
elevar a sua instituição a um novo 
patamar nos quesitos segurança e 
qualidade. Identificando o paciente à 
beira do leito e comparando prescrições 
e validações de segurança.

OS REGISTROS EM TEMPO REAL
AUXILIAM NA PREVENÇÃO DE ERROS E 
POSSÍVEIS ENGANOS EM DOAÇÕES DE 
SANGUE.

Atualização online do prontuário do 
paciente

Consulta de histórico de transfusões 
e reações do paciente

Identificação de pacientes, bolsas e 
amostras atráves de código de 
barras
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A INOVAÇÃO DE QUEM TRANSFORMA A DIFICULDADE EM DIFERENCIAL 

Um produto totalmente integrado ao HemotePlus da Sofis Tecnologia

Gestão Hemoterápica - Hemote Plus
Gerencie todas as etapas do ciclo de sangue 

SOLUÇÃO HEMOTERÁPICA DA SOFIS

PRATICIDADE E INTEGRAÇÃO

O Hemote Plus é a solução da Sofis Tecnologia para 
a gerência completa dos serviços de hemoterapia 
públicos e privados. Um produto que interliga e ad-
ministra todas as etapas do processo de doação de 
sangue e transfusão de hemocomponentes, seguin-
do rigorosamente as normas da ANVISA e a legisla-

ção vigente.

GESTÃO
HEMOTERÁPICA
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A tecnologia da informação (TI) vem se tornando um recurso 
fundamental em instituições voltadas para a área da saúde e 
revelando quão importante é a tecnologia para a gestão estratégica 
dessas organizações.

A Sofis Tecnologia é referência no mercado de TI para a saúde
proporcionando aos seus clientes uma gestão e infraestrutura
eficiente e consciente de todos os padrões de segurança, através de 
soluções que são capazes de promover, além da satisfação do 
paciente, um padrão elevado de qualidade dos recursos e processos. 
Nossas soluções permitem o uso dos recursos tecnológicos alinha-
dos às necessidades do mercado de saúde. Estamos presentes desde 
a avaliação e concepção do projeto, até implantação e suporte da 
solução.

Por isso, sempre atenta às necessidades de maior segurança dos pa-
cientes na área de saúde, a linha de produtos da Sofis Tecnologia 
para esse mercado é constantemente ampliada e atualizada, 
desenvolvendo soluções que atendem as legislações federais, 
estaduais e municipais, resoluções da ANVISA e recomendações de 
agências acreditadoras em programas da ONA, AABB, PALC, dentre 
outras.

Sendo uma das poucas empresas brasileiras credenciadas a utilizar 
o padrão ISBT 128, um método de identificação, rotulagem e proces-
samento de sangue humano, tecidos e produtos de terapia celular, 
que aumenta o nível de padronização na medicina transfusional, 
desenvolvido pelo ICCBBA (Conselho Internacional para a uniformi-
zação em Automação de Bancos de Sangue), ligada à Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Siga e compartilhe.

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA VIDA

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES

Comercial 
contato@sofis.com.br

Suporte
suporte@sofis.com.br

Telefone
(21) 2221-6765

Onde estamos
Av. das Américas, 3301 - Bloco 04 -
Salas 305/306 - Barra da Tijuca | RJ

SOBRE A SOFIS

Entregamos valor para nossos clientes 
através de soluções em softwares para a 
gestão completa de instituições de saúde. 

Desenvolvemos projetos para que a sua 
organização ofereça o melhor em qualidade 
e cuide com excelência do maior bem de 
seus clientes: a vida.


