
Detecção avançada 
de eventos
A detecção avançada de um evento mantém 
os cuidadores informados sobre a condição terapêutica 
do paciente.

Identificar eventos na condição 
do paciente e notificar a equipe 
de atendimento sobre os ajustes 
terapêuticos necessários são 
procedimentos que garantem 
melhores cuidados ao paciente. 

Nosso novo algoritmo de detecção avançada 
baseia-se na tecnologia da Respironics 
para identificação de eventos, clinicamente 
comprovada para dar ainda mais inteligência 
ao equipamento. além de monitorar a eficácia 
da terapia CPaP em curso, nosso novo 
sistema de detecção avançada de eventos faz 
distinção entre apneias obstrutivas (aO) e 
apneias de vias aéreas desobstruídas (aC), e 
informa o momento em que será necessário 
um dispositivo de terapia mais avançado. 
O algoritmo também reconhece e relata 
automaticamente a existência de condições 
de respiração periódica – como respiração 
Cheyne-Stokes –, permitindo que a equipe 
de atendimento identifique, em tempo hábil, 
possíveis comorbidades relacionadas.

Com nossa nova capacidade de exibir fluxos 
do paciente, profissionais da área médica 
podem avaliar melhor as condições e as 
necessidades do paciente. Trata-se de um 
sistema inteligente que possibilita a detecção 
avançada, necessária para melhor administrar 
seus pacientes e sua atividade profissional.. 
a maioria dos dispositivos só consegue 
determinar se aconteceu uma apneia. 

Nossa nova tecnologia de detecção avançada consegue 
determinar se as vias aéreas do paciente estão abertas 
ou fechadas durante a apneia. após vários segundos de 
redução significativa no fluxo, o dispositivo libera pulsos 
de pressão de teste e determina que as vias aéreas devem 
ser desobstruídas para que esses pulsos gerem um volume 
significativo de fluxo. Este caso é relatado como apneia de 
vias aéreas desobstruídas.

a respiração periódica – como a respiração 
Cheyne-Stokes – é reconhecida por meio de um padrão 
cíclico de volume corrente crescente e decrescente. 
a respiração periódica normalmente é associada a 
problemas cardíacos e pode sugerir uma condição mais 
grave do paciente. a detecção avançada de eventos 
fornece à equipe de atendimento outras informações, 
que podem ser utilizadas para identificar possíveis 
complicações nas condições do paciente. 
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Nosso novo relatório Fluxo e Eventos do Paciente 
(Patient Flow & Event) possibilita a visualização 
semanal de cada respiração de seu paciente. O 
relatório Fluxo e Eventos do Paciente fornece detalhes 
críticos que auxiliam na identificação precisa e na 
avaliação das condições de sono do paciente. Como 
ilustrado, os dados do paciente são destacados com 
cores e rótulos específicos, visando facilitar a 
identificação. Esses dados incluem pressão do 
paciente, dispersão significativa e eventos como 
respiração periódica, apneias por vias aéreas 
obstruídas, apneias por vias aéreas desobstruídas, 
hipopneias e outros. O relatório Fluxo e Eventos do 
Paciente exibirá uma noite de dados sobre fluxos do 
paciente a cada sete dias de sessão terapêutica, e pode 
ser acessado por meio de nossos sistemas Encore, via 
cartão SD ou modem.*

Nossos sistemas Encore de gestão de dados 
foram aprimorados para incluir todos os novos 
eventos registrados nos relatórios Detalhes Diários 
(Daily Detail) e Tendências de Longo Prazo (Long 
Term Trends), assim como aqueles registrados no 
novo relatório Fluxo e Eventos do Paciente – todos 
disponíveis via cartão SD ou modem.* Com nossa 
aprimorada capacidade de relatório, toda a equipe de 
atendimento pode administrar, de forma mais eficaz, 
as necessidades de terapia do sono de seus pacientes.

Em conjunto, a Terapia do Sono Philips Respironics e 
os sistemas Encore de gestão de pacientes podem 
identificar, responder e relatar eventos importantes 
que têm impacto sobre o conforto e a eficácia da 
terapia do sono para o paciente.
* Não disponível em todos os países.
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Capacidades avançadas de evento para dispositivos REMstar e BiPAP Pro e Auto

REMstar Pro e BiPAP Pro REMstar Auto e BiPAP Auto
Evento Detecção Resposta Relatório Detecção Resposta Relatório

Respiração periódica N/D N/D

apneia com vias aéreas 
desobstruídas

N/D N/D

apneia com vias aéreas 
obstruídas

N/D

hipopneia N/D

RERa N/D

Limitação de fluxo N/D

Ronco vibratório N/D

vazamento significativo N/D
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