Quienes somos
Apresentamos o Grupo Luisa Todi, sedeado em Setúbal, do qual fazem parte as empresas de ambulâncias
LUISA TODI – Transporte de Doentes, Lda., e Ambulâncias Douro e Sado – Transporte Permanente de
Doentes, Lda., especializadas no transporte de doentes.

Servicios
Actualmente o leque dos serviços que oferecemos engloba:
* Serviços programados - Transporte para fisioterapias, consultas, tratamentos, entre outros.
* Serviços de Apoio Sanitário a Eventos Desportivos, Culturais e de Lazer.
* Serviços de Urgência em colaboração com o CODU.
* Serviços de Transporte para Seguradoras.
Oferecemos ainda de modo a prevenir qualquer emergência, um serviço de controlo permanente na nossa
empresa, com um atendimento telefónico 24 horas por dia, resolvendo qualquer tipo de problemas que
possam surgir.
O número de serviço permanente é o 912 341 463.

Calidad / Medio Ambiente
Com o objectivo de prestar um serviço de qualidade e garantir a máxima satisfação dos nossos clientes,
implementámos um sistema de gestão da qualidade que foi reconhecido pela entidade certificadora APCER
(Associação Portuguesa de Certificação), que nos concedeu o certificado e o direito ao uso da marca
APCER de empresa certificada de acordo com a Norma Internacional NP EN ISO 9001:2000 "Sistemas
de Gestão da Qualidade. Requisitos".

Trayectoria
Mais recentemente e, na persecução de um dos objectivos mais queridos ao Grupo Luísa Todi, foi constituída
a Empresa de AMBULÂNCIAS LUÍSA TODI, com o intuito de equipar o concelho com o que de mais
moderno, eficaz e seguro existe no respeitante ao transporte de doentes.
Outros projectos virão!!! Consolidados pelo forte desejo de melhor servir a população com qualidade e
consciência social.
Mas, o "GRUPO LUISA TODI" manterá sempre a defesa dos mesmos objectivos: Modernidade, Eficácia
e Segurança.
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Organización
Os socorristas, têm formação específica de TAT (tripulante de Ambulância de Transporte) e TAS (Tripulante
de Ambulância de Socorro), conforme os requisitos do tipo de transporte que efectuam, e destacam-se
pela apresentação cuidada, devidamente identificados com os uniformes da empresa, segundo as normas
estritas da mesma.
Privilegiamos acima de tudo o tratamento personalizado procurando oferecer aos nossos Clientes/ Doentes
a máxima qualidade no serviço ao melhor preço ao melhor preço possível.

Instalaciones
De modo a prevenir qualquer emergência foi criado um serviço de controlo
permanente na nossa empresa, com um atendimento telefónico 24 horas
por dia, inclusive aos Domingos e Feriados, resolvendo qualquer tipo de
problemas que possam surgir, mercê dos telemóveis ligados
permanentemente ao nosso serviço 24 horas.

Nuestra flota
A nossa frota, é neste momento constituída por 10 Ambulâncias: 6 ambulâncias Tipo A1, 2 ambulâncias
Tipo B e 2 ambulâncias Tio A2.
Todas as nossas ambulâncias estão devidamente licenciadas e possuem os mais modernos equipamentos
(inclusive, equipados com ar condicionado nas células).
A divisória rígida de separação da cabine de condução da célula sanitária, equipada com dois vidros móveis,
permite a comunicação entre as mesmas. O piso e os painéis estão revestidos térmica e acusticamente,
com material lavável de excelente qualidade.
Todas as ambulâncias, possuem ar condicionado na célula sanitária e um sistema de aviso, entre esta e
a cabine de condução. Estão equipadas com um armário/ lavatório com água fornecida por bomba eléctrica,
assim como porta-toalhetes.
Têm ainda no seu interior:
* Dois suportes para soro.
* Suporte com capacidade para duas garrafas de oxigénio.
* As macas, de concepção Auto Ribeiro, são em alumínio (Seg.NP 46/90, certificada por SEPIC).

www.etluisatodi.com.pt

Uma maca com cabeceira regulável e cintos de segurança, colocada no lado esquerdo da célula sanitária,
sobre um charriot que permite a sua deslocação ao centro e no sentido Antero posterior, acrescido com
o sistema de Trendlemburg, com carrinho de transporte construído em alumínio.
A segunda maca, fica rebatível ao painel lateral direito da célula sanitária. Todos os vidros da célula sanitária
são foscos a 2/3 com papel especial autocolante.
Dispõem ainda de:
* Vários armários para "primeiros socorros".
* Um ou dois bancos rebatíveis com cintos de segurança, aplicados na divisória da célula sanitária.
* Dois pontos de luz na célula sanitária com intensidade variável.
* Projector orientável e destacável aplicado na porta de trás da célula sanitária.
* Varão longitudinal no tecto da célula.
* Ventilador eléctrico regulável com sistema de extracção/ introdução do ar aplicado no tecto da célula.
* Suporte para extintor.
* Três tomadas de 12V.
Todos os equipamentos são permanentemente revistos de modo a garantir a máxima qualidade e o
profissionalismo do nosso serviço.
A segurança, qualidade e profissionalismo são o lema da nossa empresa.

Contacta

Ambulancias Luisa Todi:
Ambulancias Luisa Todi
Estrada de Algeruz, Apartado 192
2901-901 Setúbal (Portugal)
Tel: 265 710 520 / 6 - Fax: 265 710 525 / 6
Serviço Permanente 24 Horas:
912 341 463 / 912 898 740
ambulancias@etluisatodi.com.pt
www.etluisatodi.com.pt
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