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UMass Memorial DCU Center Field Hospital: Instruções de Uso dos iPads  
 

Caros Pacientes,   
  

Bem-vindos ao UMass Memorial DCU Center Field Hospital. Nós do UMass Memorial Health Care estamos 
comprometidos a cuidar de você durante a sua estadia.   
  

Por favor, use este Ipad durante toda sua estadia aqui. Ele já está instalado com aplicativos médicos para 
ajudar com seus cuidados da saúde, além de também conter aplicativos sociais conhecidos. Junto com esse 
iPad, você também recebe um bloco de carregamento, um cabo de carregamento com uma extensão e fones 
de ouvido descartáveis. O iPad, o cabo de carregamento com extensão e o bloco de carregamento serão 
recolhidos antes de receber alta. Os fones de ouvido são seus.     
  

Para acesso Wi-Fi de convidado no seu dispositivo pessoal, favor entrar na rede de Wi-Fi “UMMH_DCU” e siga 
as instruções para fazer o log in.   
  

Incluído estão os aplicativos médicos   

 AW Touchpoint. 
Este aplicativo será utilizado para fazer consultas telehealth (telesaúde). Por exemplo, seu profissional da 
saúde poderá fazer um pedido de encaminhamento a um cardiologista. Sendo assim,um cardiologista poderá 
fazer o check para se comunicar com você através de uma conferência de áudio/ vídeo ao vivo, utilizando este 
aplicativo.       
 

 Masimo 
Este aplicativo  é utilizado para monitorar a saturação do oxigênio, taxa de pulso e índice de perfusão.    
 

Aplicativos Sociais que Estão Incluídos  
Sinta-se à vontade para fazer o log in na sua conta pessoal em qualquer um dos aplicativos listados abaixo. As 
informações pessoais desse iPad serão completamente apagadas antes de ser utilizado por outro paciente. O 
UMass Memorial Health Care não possui contas genéricas de mídias sociais, portanto é necessário que você as 
acesse através de suas próprias contas pessoais.    

• Mídia Social – Facebook, Instagram, Twitter  
• Comunicação – Facebook Messenger, Whats App, WeChat  
• Notícias – Apple News     
• Mídia – Spotify, Pandora   
• Vídeo Conferência – WebEx  
• Streaming – Netflix, Hulu, YouTube, Twitch   
• Navegador da Internet – Safari  
• Apple ID – se você deseja enviar mensagem por texto ou usar o FaceTime, favor fazer o log in com o 

seu ID Apple  
 

PERDAS/ROUBOS:   
Se este equipamento for removido das instalações hospitalares, ele será limpado à distância , se tornando 
inutilizável.   


