
“A introdução de tecnologias inovadoras  
e automatizadas, como o ReCARE, ampliou o 

nosso processo assistencial frente ao paciente”
André Bernadelli – Diretor da Safi Fisioterapia

* As Rebelts são acessórios de uso e propriedade exclusiva dos clientes. São entregues juntamente com o dispositivo e sua correta utilização e 
manutenção são de inteira responsaibidade dos usuários. As reposições de itens do Kit são feitas quanto: existirem problemas de fabricação, o cliente  
for assinante de planos específicos que lhe garanta o fornecimento contínuo e ilimitado dos itens e em contratos que prevejam a subtituição automática 
por período de uso. Não serão substituídos itens que forem danificados por mal uso ou por desgaste natural inerente ao uso. Nesses casos, o cliente  
pode adquirir novas Rebelts por meio do programa de aquisição exclusiva para clientes do Recare, seguindo tabela fixa de preços da fabricante.

SNA - Sistema Neuromuscular Avançado

As equipes médicas precisam de tecnologias para mobilização precoce e reabilitação  
de pacientes não colaborativos que sejam eficientes e tenham viabilidade.

Com o sistema ReCARE é possível entregar suporte neuromuscular avançado  
de forma personalizada e inteligente. Paciente com mais qualidade na  
alta hospitalar, agilidade na alta e maior rotatividade dos leitos. 

Sistema Vision: obtenha relatórios das terapias com o ReCARE a qualquer hora, em  
qualquer lugar. Você sempre conectado com o desempenho da sua equipe. 

Escolha o melhor plano ReCARE para sua equipe: 

Standard Premium Premium Plus Parque  
Instalado

Licenças e Preços

Tempo de licença 1 ano 1 ano 2 anos

Preço sob 
consulta

   
Solução 

completa 
para suporte 

neuromuscular 
avançado em 

hospitais.

Preço mensal por licença R$ 2.863,00 R$ 3.967,00 R$ 3.392,00

Taxa de adesão promoção promoção

Licença anual do software

Contrato de SLA –

Troca programada a cada 2 anos ou opção de 
compra

– –

Garantia total durante vigência do contrato

Funcionalidades do Sistema - por dispositivo

Protocolo terapêutico de alta intensidade para 
ganho de força - W.P.H.F.

Protocolo terapêutico para recovery plura

Protocolo para tratamento de dor

Protocolo terapêutico para relaxamento 

Controle da densidade de corrente aplicada

Sistemas de segurança para aplicação em pacientes 
criticamente enfermos

Sistema automático de incremento de intensidade 
terapeutica

Braço articulado para posicionamento dos cabos 
pacientes

Troller de transporte com freios e movimento axial

Conexão a internet

Sistema de cadastro de pacientes com 
armazenamento de dados por terapia

Ajustes personalizados dos parametros terapeuticos 

        - Intensidade até 240mA

        - Largura de Pulso até 20.000 µs

Ferramentas Avançadas - por dispositivo

Kit Rebelt*
2 Kits - sem 
reposição

2 Kits - 
reposição 

anual

5 Kits - 
reposição 

anual
sob consulta

Cabos paciente com sistema colorimétrico de 
identificação

2 Kits - sem 
reposição

2 Kits - 
reposição 

anual

5 Kits - 
reposição 

anual
sob consulta

Ferramentas de Eletrodiagnóstico de estímulo

Indicação remota de protocolos personalizados - 
rede neural

– –

Atualização remota do sistema - novas terapias e 
funcionalidades

Sistema WEB - por dispositivo

Banco de dados local e remoto

Armazenamento em nuvem seguro
até 50 

pacientes
até 250 

pacientes
ilimitado ilimitado

Downloads de estudo em PDF

Acesso a protocolos exclusivos –

Colaboração - por contrato

Conexão de dados entre equipamento e WEB

Conexão de dados entre equipamentos diferentes –
até 5 

equipamentos
ilimitado

Cadastro de membros da equipe para 
compartilhamentos de dados

até 3 membros
até 10 

membros
ilimitado

Relatórios gerais de uso do sistema

Relatório personalizados – –

Integração com Prontuário Eletrônico – sob consulta sob consulta sob consulta

Treinamentos e Suporte - por contrato

Treinamento Equipamento - modalidade remota 
assíncrona

1 login - Aulas 
Brasil

3 logins - Aulas 
Brasil

10 logins - 
Aulas Brasil

sob consulta

Treinamento Equipamento - modalidade remota 
síncrona

–
1 

treinamentos/
ano

3 
treinamentos/

ano
sob consulta

Treinamento Equipamento - modalidade in loco – – 1 visita/ano sob consulta

Treinamento Clínico SNA - modalidade remota 
assíncrona

1 login - Aulas 
Brasil

3 logins - Aulas 
Brasil

10 logins - 
Aulas Brasil

sob consulta

Treinamento Clínico SNA - modalidade remota 
síncrona

–
1 

treinamentos/
ano

3 
treinamentos/

ano
sob consulta

Treinamento Clínico SNA - modalidade in loco – não 1 visita/ano sob consulta

Suporte de Operação - modalidade remota ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado

Suporte Clínico SNA - modalidade remota – – ilimitado sob consulta

Para obter mais informações, entre em contato com nosso atendimento:

Via Whatsapp
+55 31 9715-8441

Via e-mail
atendimento@visuri.com.br

Por telefone
+55 31 3498-3114


