
Um partograma digital
para tornar o 

parto mais seguro.

Porquê começar a usar um
partograma digital?

Personalize o partograma de acordo com as suas necessidades
Não introduza os mesmos dados duas vezes

Use-o desde qualquer lugar
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MATERNUM é um excecional partograma digital, que atinge e ultrapassa os mais 
altos standards de segurança, simplicidade de uso e rapidez.

O MATERNUM pode ser personalizado de acordo com as suas necessidades, 
sendo possível editar diferentes módulos e adicionar ou eliminar campos.

Com o MATERNUM dados em falta podem ser preenchidos automaticamente, 
podendo ser enviados de e para outros serviços no Hospital, evitando introduzir os 
mesmos dados duas vezes.

Com o MATERNUM pode aceder a dados da paciente, incluindo fatores de risco e 
notas de progressão desde qualquer lugar.



Tornar o parto mais seguro

Um só ecrã com a informação de todas as grávidas em todos os quartos,  em 
tempo real.

Uma solução 100% digital que pode ser facilmente integrada com a central de
monitorização de CTG.

Partilha automática de dados com outros serviços e facilidade de personalização
total.

Introdução de notas sobre o trabalho de parto com elevada usabilidade e
flexibilidade.



- Acessível em qualquer lugar, a partir de qualquer 
dispositivo: Os rastreios CTG tornam-se visíveis via 
MATERNUM. Qualquer computador, tablet ou 
smartphone dentro do hospital pode ser utilizado 
para verificar tanto os traçados actualmente em 
execução como o historial do CTG do paciente.

- Melhoria da Segurança dos Pacientes:
Exibir alertas Omniview Sisporto em tempo real no 
MATERNUM acrescenta e facilita a decisão clínica. 

Lista de pacientes com indicação 
dos Alertas Omniview

CTG incorporado no MATERNUM

- Conveniência: A pesquisa e comparação de 
traçados de CTG requer muito menos esforço 
com o Histórico do Paciente do MATERNUM.

- Não é necessária nenhuma configuração do 
dispositivo: Como MATERNUM é uma 
Aplicação Web, o único requisito para um 
dispositivo ter acesso a ele é ter um navegador 
de Internet e estar ligado à rede do hospital.

Contactos: www.speculum.pt | cliente@speculum.pt | 808 200 306 | 214 728 040

O MATERNUM e o Omnivew Sisporto estão agora profundamente integrados com a 
central de monitorização CTG. Isto vem com algumas vantagens importantes, como 
por exemplo:
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