Quanto mais seus pais ou avós envelhecem, mais você se preocupa
em deixá-los sozinhos. Robôs de Telepresença podem ajudá-lo para
verificar se estão bem, se alimentando e usando suas medicações.
Também pode preencher o espaço vazio causado por morar longe e
não ter tempo de estar presente com mais frequência. O conceito de
Telepresença ainda é novidade no Brasil mas logo em breve estarão
presentes em nosso dia a dia como forma de comunicação e
interação nesse novo mundo de comunicação digital.
Para você conhecer e utilizar Robôs de Telepresença no cuidado de
idosos, listamos algumas dicas para tornar essa experiência ainda
mais surpreendente. Esteja onde você quiser. Bem vindo ao mundo
Mágico da Telepresença !

Garanta ao idoso que o robô será usado principalmente para sua
segurança e proteção e não para espioná-lo. Semelhante a uma visita
presencial, respeite a privacidade dos idosos informando a hora do
dia que você fará sua visita virtual. Com uma programação
organizada, será menos provável que o idoso seja surpreendido pela
sua visita.
Envelhecer em sua própria casa é o desejo de todos mas nem sempre
isso é possível. Em geriatrias e residenciais os espaços podem ser
limitados. Verifique se você tem espaço suficiente para navegar seu
robô com segurança.

Antes de iniciar retire objetos e tapetes que possam obstruir e
dificultar sua passagem. Mantenha os corredores livres tornando mais
fácil o deslocamento do robô até que você se torne um piloto
experiente.

O Robô Ohmni conta com recurso de autocarregamento, permitindo
que ache automaticamente a base para carregar sua bateria.
Certifique-se que este caminho esteja livre, colocando a base em
local amplo. É lá que o Robô vai ficar carregando, sempre pronto para
entrar em ação.

“Robôs de Telepresença são novidade no Brasil, e logo
em breve farão parte do nosso dia a dia como nova
ferramenta de interação e comunicação"

Para melhor experiência, preste atenção no espaço ao seu redor e sua
relação com o ambiente. Você deve interagir de maneira ativa e não
como um obstáculo imóvel.
Quando seu familiar precisar acessar o armário na cozinha e você
estiver muito próximo, movimente-se para trás mantendo sempre a
percepção espacial do local que você se encontra.
Idosos geralmente apresentam diminuição da audição. Se este for o
caso, você pode falar mais alto ou aumentar o som do robô mesmo de
maneira remota. Quando conectar no robô, procure usar fones de
ouvido com microfone para melhor clareza e qualidade do som.

Tenha em mente que você não está preso em um monitor. Você está
no comando de um robô e pode utilizar o mouse do seu computador
para se deslocar, interagir com movimentos da cabeça e olhar para
onde quiser. Desta forma você estará participando do ambiente de
maneira ativa e atenta.
Utilize o robô como se você realmente estivesse lá, movimente-se e
explore o ambiente. Vá para a cozinha participar do preparo da
refeição, faça companhia durante o café e até veja um filme junto
com seu familiar.
É uma data especial e você está longe? Sem problema, o robô estará
pronto para aproximar sua família e te deixar sempre junto de quem
você ama.

Seus pais e avós terão muitas dúvidas e provavelmente nunca
tiveram contato com um robô antes. Seja paciente e explique como
funciona a telepresença, logo estarão à vontade com seu novo amigo,
percebendo sua utilidade para evitar o isolamento social e solidão.

A telepresença é uma tecnologia disruptiva.
Com ela você pode realizar visitas virtuais, se
manter sempre presente e cuidar de seu
familiar de forma única.
Experimente o Robô de Telepresença e
entenda que a experiência é muito diferente
de uma videochamada.

Quando você conecta com o Robô, ele
anuncia com sinal sonoro o nome da pessoa
que está acessando. Você pode usar um
smartphone ou notebook para comandar o
robô à distância. Para o idoso não há
necessidade de login, senhas e softwares
complexos. O Robô estará sempre lá pronto
para acordar e interagir

Você tem interesse em saber mais sobre o
Robô Ohmni e suas aplicações na Saúde?
Faça contato e agende um Test Drive

conceptmed.com.br

