Soluções inovadoras para sistemas de saúde

Gestão da Higienização e Transporte de Leitos Hospitalares
O Leithos é uma solução de gestão da
higienização e transporte de leitos hospitalares, que
une inteligência artificial humanizada na área da
saúde com integração de pessoas e administração
de resultados. Possibilita agilizar e monitorar os
processos desde a alta administrativa até a entrega
do leito para uma nova internação.

Reduza em até 60% o tempo de ociosidade do leito hospitalar,
do momento da alta até uma nova ocupação.

Gerencia todas
as etapas de
desocupação
do leito

Automatização dos
processos integrados a
qualquer sistema de
gestão hospitalar

Indicativos de
evolução da
ociosidade do leito
e produtividade.

Melhoria na comunicação
de pessoas e
previsibilidade da
liberação do leito

Automatização de transporte interno
de pacientes
Assim que um leito é liberado pela área de
higienização, uma atividade é disparada para
o setor de transporte do paciente, indicando o
local onde ele deve ser buscado e o destino.

Rentabilidade e Benefícios
Eliminando etapas desnecessárias, o software
reduz em até 60% o tempo de ociosidade do leito
hospitalar, do momento da alta administrativa
do paciente até que esteja apto para ser ocupado
novamente. As informações são transmitidas pelo
sistema de gestão do hospital.

Indicativos
Permite gerenciar a qualidade dos serviços por
unidade, setor e colaborador – do início ao fim de
cada atividade.

Integração com Sistema de Regulação
É possível integrar o software com as centrais de
regulação do Município ou Estado, eliminando
o tempo de atualização manual entre os sistemas.

Mapa de Leitos
O mapa de leitos é baseado no croqui da
planta do hospital, facilitando a visualização
e possibilitando cenários de gestão a vista.
É possível acompanhar todas as situações do
leito e o tempo decorrido em cada situação.
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CheckList

O checklist é feito pelo revisor de forma
inteligente eliminando o uso do papel. As
atividades de controle ficam ágeis integradas e
confiáveis, podendo ser customizada de acordo
com o prestador de saúde..
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