
Wisbi®

Melhor suporte de cuidados

DURMA COM 
SEGURANÇA E 
COMODIDADE



A incontinência não constitui apenas uma pressão mental e  
emocional, 42,5% de todas as pessoas com incontinência também 
têm danos na pele, como pele avermelhada, irritações na pele e  
dermatite associada à incontinência (vulgo “assaduras”).2) 
E 6,9% delas são mesmo gravemente afetadas, precisando de  
cuidados médicos.3)

42%

SAÍDA DE CAMA E INCONTINÊNCIA

O cuidado e a proteção da pele com a incontinência não é fácil, mas extremamente importante. Certos  
componentes da urina e fezes podem atacar a pele e causar danos.
Por conseguinte, o contacto contínuo com urina ou fezes, por exemplo, através de um lençol de cama  
húmido, tem de ser evitado e assegurada a mudança rápida do material específico para a incontinência
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DESORIENTAÇÃO EM RESULTADO DE DEMÊNCIA
Em todo o mundo, cerca de 10 milhões de pessoas são diagnosticadas 
com demência todos os anos. Isso significa que a cada 3,2 segundos 
uma pessoa é recém afetada.1) Um sintoma grave de demência com 
que os cuidadores são confrontados é a fuga ou desorientação de  
pacientes.3seg 1) World Alzheimer Report 2015

DANOS NA PELE DEVIDO A HUMIDADE

O melhor suporte é o cuidado diário com a solução TEXIBLE Wisbi®



TEXIBLE Wisbi®
Sensor de Cama

TEXIBLE Wisbi®
Transmissor

TEXIBLE Wisbi®
Aplicação

O QUE É O TEXIBLE Wisbi®?
Saiba a qualquer momento o que o seu familiar está a fazer. TEXIBLE Wisbi é um dispositivo inteligente para inserção na cama 
que envia automaticamente um alerta quando a pessoa supervisionada estiver numa superfície molhada ou sair da cama. O 
inovador sistema de Alerta permite que proporcione os cuidados certos e que você e o seu familiar tenham mais descanso, 
especialmente durante a noite, e consequentemente mais Energia para o dia seguinte. Dependendo da situação, os produtos 
para incontinência podem ser dispensados por completo, sendo que a sensação de independência é mantida por mais tempo.

TEXIBLE Wisbi é higiénico, lavável, e muito fácil de utilizar.

Máximo conforto deitado
Posição deitada muito confortável graças a uma 
dupla flanela de algodão rugoso

À prova de água
Protege o colchão e lençol da humidade e reduz 
a necessidade de trocar a roupa de cama

Respirável
Suor mínimo graças a uma composição multica-
madas e a uma membrana respirável

Maior resistência à lavagem
Lavável a 95 °C. O sensor têxtil para inserir na 
cama pode ser lavado como todas as roupas de 
cama comuns

Fácil de utilizar
O TEXIBLE Wisbi pode ser desembalado, ligado e 
ficar pronto a utilizar em menos de 30 segundos 

Alerta Inteligente
Redução do esforço de cuidados de enfer-
magem graças a alarmes automáticos quando 
a humidade ou a saída da cama são detetadas

3 x mais fino
Sensor de incontinência lavável mais fino -
3 x mais fino do que dispositivos comparáveis

Maior segurança do paciente
Com a certeza de estar sempre informado e em 
qualquer lugar
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TEXIBLE Wisbi®
Transmissor
Quando uma saída de cama ou fluidos  
corporais (urina, sangue, vómito, fezes, etc.) 
são detetados, um aviso é automaticamente 
enviado via Wlan para a aplicação Wisbi.

A aplicação alerta quando uma  
pessoa está a sair da cama ou é  
detetada humidade na cama. Podem 
ser definidos retardamentos de aviso 
para obter o melhor alerta possível 
para cada caso.

TEXIBLE Wisbi®
AplicaçãoTEXIBLE Wisbi®

Sensor de Cama
O sensor da cama é simplesmente 
colocado como a camada superior da 
cama e conectado ao transmissor por 
meio de botões de pressão.

COMO É QUE O TEXIBLE Wisbi® FUNCIONA?
Sensores embutidos e imperceptíveis detetam humidade ou saída da cama. Não importa onde você esteja, será alertado com  
segurança através da aplicação.

Economia de tempo

O melhor suporte de cuidados

Certeza e segurança

Esteja sempre informado 
em qualquer lugar



O Cuidar a todo o segundo
O sensor de cama/cadeirão interligado a todos os telemóveis de serviço em 
tempo real permite uma monitorização dos dados vitais do Residente ao  
segundo, potenciando a prestação de cuidados no momento exato em que 
surge a necessidade. Desta forma, aumentamos a seguranca e o bem-estar 
dos nossos Residentes e a nossa certeza de que a atuação é imediata.

Dra. Liliana Costa
Diretora técnica ANSE Maia

Mais tempo para coisas importantes
Desde que o Félix está a dormir na cama com o TEXIBLE Wisbi, eu consigo 
dormir mais tempo e mais relaxada porque sei que não está deitado numa 
cama molhada. Com o alarme, consigo trocar as fraldas a tempo. Isso tem a 
vantagem de podermos diminuir significativamente as nossas necessidades de 
lavandaria e eu tenho mais tempo para outras tarefas diárias.

Jeanette Bobos
Cuidador domiciliário

OS NOSSOS CLIENTES

Evitar problemas de acompanhamento
Ações para apoiar a continência e o cuidado ideal para pessoas com  
incontinência podem prevenir complicações decorrente do decúbito, como 
lesões de pressão.

Dr. Dietmar Ausserhofer
Universidade de Saúde Claudiana, Bolzano (IT)

A tecnologia importa
Isto é impressionantemente demonstrado por este tecido inteligente. Na sua 
aplicação, o sensor de cama aumenta o bem-estar dos nossos pacientes. Eles 
são perturbados no seu sono apenas quando necessário. A nossa equipa de 
enfermagem também se sente apoiada.

Andrea Winder
Responsável de lares de idosos na cidade de Dornbirn



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3 x mais fino do que  
dispositivos comparáveis

Flanela de algodão para o 
máximo de conforto

Botões de pressão para 
fácil manuseio

Alerta 
automático

Tamanho

Material de superfície

Absorção de água

Mudança recomendada do têxtil

Resistência à lavagem

Fonte de energia

Duração das pilhas

Conexão Wlan

64 x 100 cm

100% Algodão

700 ml/m2

100 Ciclos de lavagem

3xAA Pilhas pequenas 

1 ano dependendo da aplicação

2,4 GHz 802.11b/g/n 
WPA/WPA2 PSK

DORMIR COM SEGURANÇA



Com a TEXIBLE, estabelecemos o objetivo de combinar as tecnologias modernas 
de têxteis e sensores, desenvolvendo recursos úteis para a equipa de  

enfermagem e pacientes.

Tem alguma questão? Gostaria de experimentar o TEXIBLE Wisbi?
Por favor, não hesite em contactar-nos.

Representante em Portugal: Idealsafe, Lda | Rua da Primavera, s/n
4435-786 Baguim do Monte | geral@idealsafe.pt

Seu contato local


