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SISTEMA STANDARD  
 

 

1 – COMPOSIÇÃO DO SISTEMA 
 

1.1 - Central 

Neste sistema existem 03 tipos de centrais compatíveis: 

- Central composta por caixa de sobrepor em acrílico branco leitoso com dimensões 

12x12x5cm. Etiqueta frontal em policarbonato com 20 posições para os leds indicativos e 

canaleta interna para alteração da numeração, se for preciso. Conexão interna dos fios através 

de bornes e fixação da caixa com parafusos laterais. 

- Central composta por caixa de sobrepor em acrílico branco leitoso com dimensões 

24x19x5cm. Etiqueta frontal em policarbonato com 36 posições para os leds indicativos, com 

possibilidade de personalizar com o nome do estabelecimento. 

- Central digital elaborada em material plástico do tipo PS, na cor preta com acrílico 

vermelho frontal com dimensões 31x17x4,5cm. Quando em espera permanece mostrando o 

horário e uma escrita superior que mostra "SINCRON". Quando acionada, a escrita se altera 

para "CHAMADA" e onde mostrava o horário vemos o número do quarto que está 

chamando, que pode ser programado em até 4 dígitos. Quando houver chamada de 

emergência a escrita muda para “EMERGÊNCIA” e o bip sonoro que até então era de 3 em 3 

segundos, diminui para 1 em 1 segundo. 

                                                      
        Fig. 1: Central 36 pontos                                    Fig. 2: Central 20 pontos            Fig. 3: Central Digital 20 pontos 
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1.2 – Estação de chamada 

A estação de chamada é composta por espelho 4x2 ou 4x4 em plástico ABS com 

furação própria para conector RJ11 e possui um endereço que possibilita a central identificar 

qual leito efetuou o chamado. Pode ainda vir a ser instalada em painéis de cabeceira de forma 

a ficar embutida.  

    
Figura 4: Estação de Chamada Standard e pêra acionadora. 

 

1.3 – Sinaleiro de porta 

O sinaleiro de porta trabalha em paralelo com a estação, possibilitando a sinalização do 

tipo de chamada ou atendimento que está ocorrendo em determinado instante naquele quarto. 

As cores indicativas do sinaleiro de porta são o vermelho e azul. 

Chamada de paciente: vermelho piscando; 

Chamada de emergência: azul piscando; 

Chamada de banheiro: azul e vermelho piscando alternadamente; 

No caso de atendimento de enfermagem as cores acima estarão fixas. 
 

                                                         
                                                                     Figura 5: Sinaleiro de porta. 
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2 – FUNCIONAMENTO 
 

2.1 – Efetuando uma chamada 

Uma vez acionada a pêra, a central emite um sinal sonoro e acende a luz indicando 

qual o quarto efetuou a chamada. Neste mesmo instante, as luzes da estação, do sinaleiro de 

porta e da pêra começam a piscar em vermelho. 

Ao entrar no quarto a enfermeira deverá pressionar a tecla “A” na estação de chamada. 

Neste instante as luzes que até então piscavam, se fixam em cor vermelha. 

Ao finalizar o atendimento, a enfermeira deverá, antes de sair do quarto, pressionar a 

tecla “D”, o que fará com que as luzes em cor vermelha fixas se apaguem, cancelando a 

chamada. 
 

2.1.1 – Transferência de chamadas 

 É muito importante que a enfermagem indique sua presença, pois imaginando uma 

situação onde haja uma segunda chamada e não tenha ninguém no posto de enfermagem, o 

quarto em que a enfermeira se encontra no momento emitirá um efeito sonoro, avisando que 

há outro quarto solicitando atendimento.  

 
 

2.2 – Chamada de emergência 

A tecla “E” serve para efetuar uma chamada de emergência e será feito unicamente por 

parte da enfermagem. Para que a chamada seja acionada, a enfermeira deverá ter indicado 

sua presença, apertando a tecla “A”. Uma vez feita a chamada de emergência, as luzes da 

estação e do sinaleiro de porta começam a piscar em cor azul, enquanto a central sinaliza um 

bip diferenciado. Ao indicar a presença do médico no quarto, apertando a tecla “A”, as luzes 

que piscavam em cor azul se fixam.  

O procedimento de finalização se iguala à anterior. 
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2.3 – Chamada de banheiro 

Esta chamada é feita quando acionada em um interruptor pulsante presente no banheiro 

e assim como a de emergência, a central sinaliza um bip diferenciado e as luzes da estação e 

do sinaleiro de porta começam a piscar em cores vermelha e azul alternadamente.  

Quando a enfermeira entrar no quarto e indicar a presença, apertando a tecla “A”, as 

luzes que piscavam se fixam em vermelha e azul. 

A finalização do atendimento neste tipo de chamada é a mesma da chamada simples. 

                      
                Figura 6: Estação de chamada de banheiro. 

 

 

GARANTIA: 01 ANO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Salutem Indústria Eletrônica Ltda 
Rua Manaus, 51 - Mooca - São Paulo - SP  
Tel.:  (11) 2028-8866 - Fax: (11) 3459-8668 
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