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Líderes mundiais em medicina respiratória e do sono    www.resmed.com

Para os melhores resultados, use o S9 
AutoSet junto com uma máscara ResMed FX 
e obtenha um sistema confortável, elegante 
e adequado para o seu estilo de vida.

Bem-vindo a uma noite de sono melhor Uma experiência de terapia positiva

Quer você tenha sido recentemente diagnosticado com 
apneia do sono ou tenha estado sob terapia durante algum 
tempo, é importante usá-lo regularmente para obter o 
máximo benefício do tratamento. O S9 AutoSet combina 
tecnologias sofisticadas e uma concepção de fácil utilização 
para se obter uma terapia eficaz e mais confortável.  
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O CPAP e as alterações nas 
necessidades de pressão
Os dispositivos CPAP padrão proporcionam uma pressão 
constante que nunca se altera. O seu médico determina qual 
a configuração de pressão que você necessita para manter 
as suas vias respiratórias abertas durante o sono. No entanto, 
as suas necessidades de pressão podem variar de noite para 
noite, e até de hora para hora, dependendo da posição de 
dormir, alergias sazonais, aumento ou diminuição de peso e 
outros fatores. Assim, a pressão constante do CPAP pode 
nem sempre ser a mais confortável.

O S9 AutoSet da ResMed—uma 
abordagem inteligente para o  
tratamento com CPAP
A terapia com o AutoSet é um pouco diferente da terapia 
com CPAP padrão, pois utiliza uma tecnologia sofisticada para 
avaliar a sua respiração e ajusta automaticamente a pressão 
com base nas necessidades do seu corpo.

Estudos têm mostrado que as pessoas que usam o AutoSet 
acabam recebendo pressões gerais médias mais baixas, 
embora seja tão efetivo como o CPAP regular. As pressões mais 
baixas são geralmente mais confortáveis para respirar e muitos 
usuários consideram o AutoSet mais fácil de se adaptar.5-6



S9 AutoSet™ com umidificador H5i™ 
e mascara facial Quattro™ FX

Você não está sozinho
Aproximadamente um em quatro adultos nos EUA sofrem 
de apneia do sono, tornando-a tão comum como a diabetes 
ou asma.1-4 As pessoas com apneia do sono raramente tem 
um sono profundo e reparador e são vulneráveis a doenças 
graves, como pressão alta, diabetes do tipo 2, obesidade e 
doenças cardíacas.5-9

Os benefícios do tratamento
Os benefícios do tratamento da apneia do sono não têm 
preço. Um tratamento eficaz pode melhorar as condições 
de saúde, como a pressão alta, doenças cardíacas e 
diabetes, bem como fornecer a você mais energia e permitir 
que você se sinta novamente como sempre foi.5-9 Pode 
também aliviar os sintomas, como a perda de memória, 
dificuldade de concentração, dores de cabeça matinais,  
e muitos outros.10

O S9 AutoSet inclui vários outros recursos para ajudar 
a melhorar o seu conforto e tornar a sua terapia uma 
vivência descontraída e positiva.

Recursos adicionais  
de conforto do AutoSet ™

Alívio de pressão expiratória (APE™) 
O APE diminui a pressão na expiração e assim a respiração parece mais 
natural. O APE pode ser ajustado para o nível 1, 2 ou 3, dependendo de 
quanto alívio de pressão você prefere.

Umidificação inteligente com Climate Control 
O Climate Control associa um algoritmo inteligente e um tubo aquecido 
ClimateLine™ para ajustar automaticamente à temperatura e umidade  
em seu ambiente, evitar o ressecamento nasal e reduzir a condensação  
no tubo da sua máscara.
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Operação muito silenciosa 
Os dispositivos AutoSet da ResMed possuem um 
motor exclusivo que reduz o barulho a apenas um 
sussurro para não incomodar você ou seu parceiro.

Rampa ajustável  
Projetada para facilitar o adormecimento, a Rampa permite  
que você inicie a terapia a uma pressão mais baixa que 
aumenta gradativamente ao longo do tempo.


