
Respironics, A-Flex, Auto-TRAK, Bi-Flex, Dry Box, Encore, Flex Family, REMstar e System One são marcas registadas da Respironics, Inc. e dos seus 
afiliados. Todos os direitos reservados. A marca C-Flex é usada sob licença.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

A Philips Healthcare reserva-se o direito de realizar alterações em especificações ou de interromper a fabricação de produtos a 
qualquer momento, sem necessidade de avisos prévios ou outras obrigações, não sendo responsável por conseqüências 
resultantes do uso desta publicação.

Broudy NA 12/26/11 MCI 4104557 PN 1096541

Visite www.philips.com/respironics

A Philips Healthcare é parte 
integrante da Royal Philips Electronics

Para falar conosco
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Ásia
+49 7031 463 2254

Europa, Oriente Médio e África
+49 7031 463 2254

América Latina
+55 11 2125 0744

América do Norte
+1 425 487 7000
800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Serviço de atendimento ao cliente
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)

Philips Respironics Sede Internacional
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Ásia Pacífico
+65 6882 5282

www.philips.com/respironics

A solução inteligente
O sistema de terapia do sono da Philips Respironics utiliza inteligência 
avançada para assegurar os cuidados ideais ao mesmo tempo que simplifica 
a gestão do paciente

Uma nova plataforma melhorada

Novo humidificador e Dry Box
Graças a uma combinação da nossa câmara de água concebida de modo 
inteligente com o novo e avançado "Dry Box", o risco de penetração de água 
no dispositivo é virtualmente eliminado. Uma câmara cheia de água pode ser 
inclinada e até mesmo virada ao contrário sem que haja fugas para dentro do 
dispositivo. Se, mesmo assim, a água conseguir sair da câmara, o Dry Box 
evita que entre no dispositivo. 

Os cinco novos 
componentes da 
terapia inteligente

Detecção de eventos avançada

Gestão e relatórios de dados 
System One

Controlo e relatórios de resistência

Controlo de humidade System One 

Tecnologias da família Flex

É uma plataforma inteligente que lhe dá um maior controlo

Graças aos avanços dos algoritmos de software, à gestão da humidificação e à união de tecnologias comprovadas, 
o sistema de terapia do sono da Philips Respironics pensa autonomamente, monitorizando o seu paciente e 
detectando quando as necessidades de terapia do paciente estão a mudar. Sabe como optimizar o conforto 
do paciente e fornece-lhe as informações essenciais de que necessita para gerir a terapia. 
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O algoritmo REMstar Auto da Philips 
Respironics fornece a mais recente tecnologia 
no tratamento da apneia de sono. Em estudos 
comparativos directos, o REMstar Auto suprime 
da melhor forma os eventos obstrutivos com 
níveis de pressão significativamente menores[1] 
e apresenta o maior número de horas de 
utilização pelo paciente por noite.[2] Além disso, 
quando comparado com o CPAP convencional, 
os pacientes preferiram o tratamento com o 
REMstar Auto.[3] 

Referências
1 Hertegonne, K. et al. Respiration 2007
2 Nolan, G.M. et al. Eur. Respir. J. 2006
3 Nussbaumer, Y. et al. Chest. 

Eficácia comprovada Conforto mais inteligente

Controlo de humidade System One
Ao analisar a temperatura ambiente, a humidade 
relativa e o fluxo do paciente, o controlo de 
humidade System One fornece a humidade 
ideal e um excelente conforto para o paciente, 
reduzindo, em simultâneo, a condensação, mesmo 
com condições ambientes variáveis. 

Detecção de eventos avançada
Além da monitorização de apneias, hipopneias, limitação de fluxo, ronco e 
fugas, o nosso novo sistema de detecção de eventos avançado identifica e 
regista RERA, respiração periódica, como respiração de Cheyne-Stokes, e 
também distingue apneias com vias respiratórias obstruídas de apneias com 
vias respiratórias abertas informando-o da possível necessidade de um 
dispositivo de terapia mais avançado.

Reacção a eventos avançados
Graças ao nosso novo sistema de detecção de eventos avançado, o nosso 
algoritmo não reage a apneias com vias respiratórias abertas, reagindo  
apenas a eventos obstrutivos, o que garante uma ainda maior eficácia  
do tratamento.

System One Controlo da Resistência
O sistema envia uma ordem ao dispositivo para 
compensar as características de resistência 
variáveis relacionadas com as diferentes máscaras. 
Isto resulta num fornecimento de pressão 
sincronizada e de conforto aos pacientes, 
independentemente da máscara que estão  
a utilizar.

Tecnologias Flex
C-Flex, Bi-Flex, A-Flex e a nova C-Flex+ são as nossas tecnologias 
clinicamente comprovadas que melhoram o conforto do paciente ao 
mesmo tempo que mantêm a eficácia do tratamento. Graças ao nosso 
algoritmo avançado Digital Auto-TRAK que detecta o início da inspiração 
e da expiração, as nossas tecnologias Flex fornecem o alívio de pressão 
exacto no momento preciso, a cada respiração, o que torna mais simples 
aos pacientes adaptarem-se à terapia. C-Flex+ é a nossa mais recente adição 
às nossas unidades CPAP avançadas, que visam um alívio confortável. 

O modo de demonstração Flex incluído permite aos pacientes 
sentirem eles próprios a diferença, bastando premir um botão.  

Acompanhamento melhorado…

Cartão SD 
As novas capacidades de armazenamento de um 
cartão de memória SD de 1GB permitem guardar 
os dados detalhados de terapia do paciente. Por 
isso, é possível obter os gráficos de curvas do 
fluxo de ar do paciente, que fornecem informações 
essenciais e simplificam o acompanhamento 
da terapia.

 Memória interna
Para uma segurança adicional dos dados, foi 
instalada uma nova memória de reserva no 
dispositivo, o que significa que não serão perdidas 
ou acidentalmente apagadas informações vitais. 
Além disso, o registo de dados pode agora ser 
obtido durante a titulação manual com o PC Direct.

Simples
Os utilizadores vão achar fácil de compreender e, graças a um novo sistema 
de navegação com separadores, encontrar dados é muito mais intuitivo. 

Eficiente 
O dispositivo irá memorizar os requisitos individuais do paciente e, 
consequentemente, dar prioridade às acções de acordo com os níveis  
de urgência. Os resumos, as notificações e o rastreio da interacção  
para informações críticas do paciente garantem uma gestão mais  
eficaz do paciente.

Seguro 
Também irá ajudar a respeitar as necessidades de segurança cada vez mais 
rigorosas dos dados do paciente ao fornecer uma forma segura de 
guardar informação.

Eficácia comprovada, conforto mais inteligente e acompanhamento melhorado para conformidade optimizada do paciente numa nova plataforma melhorada

EncorePro 2 – a nova 
geração leva o desempenho 
de gestão do paciente para 
um nível ainda superior
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