Clube de
Serviços UNIDAS

O que é o ProntLife?
O ProntLife é um Ecossistema
Digital de Saúde que integra um

Principais Benefícios



Redução de custos em emergências,
Internações e exames.



Sua identidade visual aplicável em
todo o ecossistema.

Prontuário Eletrônico à Telemedicina,
Prescrição Digital e Inteligência de
Gestão Clínica que economiza o
tempo de profissionais e empresas
de saúde.



Dados Clínicos, exames, agendamento
online e prescrições compartilhados
em uma única plataforma.

Além disso, a plataforma conta
com 2 aplicativos: um para o
profissional de saúde, e outro para
seu paciente. Dessa forma, o
paciente se torna o protagonista
de sua saúde.




Inteligência de Gestão e Pesquisa
Clínica (BI & Analytics).
Interoperabilidade e Desenvolvimento
de APIs: OpenEHR, HL7Fhir, integração
com barramentos (cloud) e softwares
de diversos fornecedores.

Prontuário Eletrônico Inteligente
Telemedicina e Prescrição Digital integradas
a um Prontuário customizável para diversas
especialidades que permite criar
protocolos de exames e tratamentos,
com dados clínicos e de medicamentos
padronizados (CID-10, CIAP2, TUSS, Anvisa).

Telemedicina
Atenda seus pacientes com segurança,
quando e onde quiser, pelo seu
computador, smartphone ou tablet.
Grave suas teleconsultas com
facilidade.

App ProntLife Médico (iOS e Android)
Sua clínica em suas mãos: Tenha acesso ao
Histórico de Saúde de seus pacientes, e os
atenda de qualquer lugar. Consulta bulas,
realize e compartilhe prescrições digitais
com seus pacientes através do E-mail
ou WhatsApp.

Prescrição com Certiﬁcação Digital
Assine suas prescrições digitalmente
e as envia aos pacientes por E-mail,
WhatsApp ou Aplicativo do paciente,
com Certificação Digital seguindo
padrões do CFM.

Inteligência de Gestão Clínica

(Analytics/BI)

O Gestor tem acesso a um painel com dados
administrativos e clínicos integrados ao
sistema de faturamento e CRM, permitindo
melhor tomada de decisão com otimização
de recursos.

Paciente no Centro do Cuidado
Profissionais de saúde trabalham juntos
no cuidado integrado ao paciente,
otimizando recursos com qualidade
assistencial. Além disso, dados clínicos,
exames, agendamento online, prescrições
e orientações de saúde são compartilhados
em uma única plataforma.

Especiﬁcações do Licenciamento
Plataforma completa (cloud) que integra o Prontuário Eletrônico (cloud) +
Teleconsulta + Agendamento Online (App) + Prescrição Digital (ICP Brasil) +
App do Médico + App do Paciente + Certificado Digital Bird Id da SOLUTI.



1 Licença Profissional de Saúde (ProntLife com até 200 pacientes por médico)



Acesso 24h/dia e 100% Online



Prontuário Eletrônico (Cloud): espaço em nuvem de até 30 GB (trinta gigabytes) e Taxa de
Transferência mensal de até 3GB (três gigabytes)



Agenda Web sincronizada + Agendamento online (App)



Módulo Financeiro



App Médico + App Paciente



30 Teleconsultas gratuitas + R$ 2,99 por Teleconsulta adicional (promoção até dez/2021)

Assine o ProntLife e ganhe 45% de desconto:
De R$ 179,90/mês por R$ 99,90/mês por médico
(A partir de 20 licenças no plano anual)

Entre em contato

 comercial@prontlife.com.br
 +55 (11) 3522-8492


+55 (11) 98927-9101

www.prontlife.com.br

 @prontlife
 @prontlife

