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BabyCare
Manual de utilização

O Serviço BabyCare
O Babycare é uma solução complementar à visita na maternidade que permite aos pais de bebés prematuros
ou que necessitem de cuidados especiais, internados em unidades hospitalares, acompanharem os filhos a
partir de casa, ou de qualquer outro lugar com acesso Internet, em qualquer hora do dia.
Estes sistema é composto por uma câmara de vídeo, instalada numa incubadora, que se liga a um servidor
de vídeo IP. Junto a cada incubadora do BabyCare existe um pequeno monitor LCD que permite ajustar a
imagem da câmara associada que é enviada para a Internet.
Para acesso ao sistema basta ter um PC com Internet, usar o browser Internet Explorer e conhecer a
palavra chave associada à incubadora, fornecida pelo Hospital.
O primeiro sistema BabyCare foi instalado em Fevereiro de 2000 na MAC em Lisboa, seguindo-se mais tarde
outras maternidades do país.

Acesso ao sistema
O acesso ao BabyCare da Unidade Local de Saúde da Guarda, deve ser feito através do browser Microsoft
Internet Explorer (IE), pelo endereço fixo http://62.28.177.114
Na primeira vez que o utilizador aceder ao BabyCare, é instalado um plugin Active X no seu PC, que serve
para descodificar as imagens. Nas versões do IE8 ou superiores é necessário declarar no browser o endereço
do BabyCare como sendo seguro e activar o modo de compatibilidade (conforme descrito no final deste guia).
O PC de acesso deve ter privilégios de Administrador para permitir a instalação do plugin. De igual forma, não
poderão haver mecanismos de segurança informática na rede que impeçam o funcionamento do Active X, sob
o risco de não serem reproduzidas as imagens.

O acesso final às imagens é feito com (user)name e password, que serão dadas ao utilizador final, pelas
enfermeiras responsáveis. Esta senha de entrada só dá acesso a uma incubadora específica, conforme o
(user)name e password definidos no sistema e tem a duração limitada ao tempo de internamento do bebé
nessa incubadora.
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Instalação

1

Abrir o browser Internet Explorer. No separador
Ferramentas (Atl-X) selecionar “Opções da
Internet” e dentro deste, o separador
“Segurança”. Selecionar “Sites Fidedignos” e o
botão Sites.

2

Adicionar o endereço http://62.28.177.114,
retirar a opção https e fechar. Alterar para
“Baixo”, o nível de segurança para esta zona
de segurança. Finalizar com OK.

3

No separador Ferramentas (Alt-X) selecionar
“Definições da Vista de Compatibilidade” e
dentro deste, adicionar o endereço
62.28.177.114. Finalizar com Fechar.

4

Abrir o browser Internet Explorer e colocar o
endereço http://62.28.177.114
Colocar o utilizador e password (atribuído pelo
Hospital). Aguardar um pouco…

5

Selecionar o link para “Windows 2000 and XP”
escolher “Executar“ e esperar por completar.

6

Aceitar o novo “Executar” e “Avançar”.
Terminar com “Instalar” e esperar a conclusão.
Fechar o browser e voltar ao passo 4.
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