
System One REMstar Pro e REMstar Auto

Guia de bolso



Este guia de bolso não substitui o manual completo. Pode consultar informações adicionais
importantes nos manuais dos respectivos dispositivos.



Controlos

LCD display screen

Ramp button

Control wheel/
push button

and setting

ton

Ícone e definição do
humidificador de ar

Ecrã LCD do visor

Roda/botão 
de controlo

Botão de
rampa



Menu do paciente
Terapêutica

Inicia a terapêutica ao premir a roda de controlo. Posição básica do menu.

Nota: Se o paciente rodar inadvertidamente o botão de menu, o System One volta automaticamente ao menu 
do paciente Terapêutica após 10 seg. sem actividade.  O paciente pode iniciar a terapêutica da forma 
habitual premindo a roda de controlo.

Ecrã apresentado para “Cartão SD inserido, prescrição aceite”.

Ecrã apresentado para “Cartão SD inserido, prescrição rejeitada”.

Ecrã apresentado para “Cartão SD inserido incorrectamente”.

Ecrã apresentado para “Cartão SD cheio”.

Ecrã apresentado para “Cartão SD removido”.

TerapêuticaTerapêutica FlexFlex

InformaçãoInformação ConfiguraçãoConfiguração



Flex
Definições para os modos Flex e Flex-Demo.

Informação
Consulta das horas de terapêutica e do historial de parâmetros da terapêutica importantes
(se divulgado pelo supervisor clínico do paciente).

Menu do paciente

TerapêuticaTerapêutica FlexFlex

InformaçãoInformação ConfiguraçãoConfiguração

TerapêuticaTerapêutica FlexFlex

InformaçãoInformação ConfiguraçãoConfiguração



Configuração
Definições terapêuticas adicionais divulgadas para o paciente.

Consulta das horas de 
terapêutica

O paciente pode ler as horas de terapêutica no dispositivo da seguinte forma: 
No menu do Paciente, seleccione Informação.
                        

No menu Informação, seleccione o item do menu Telefone ligado.

No menu Telefone ligado, são apresentadas as horas 
de terapêutica em Therapy hours.

TerapêuticaTerapêutica FlexFlex

InformaçãoInformação ConfiguraçãoConfiguração

TerapêuticaTerapêutica FlexFlex

InformaçãoInformação ConfiguraçãoConfiguração



       Teste da máscara
Apenas para o System One REMstar Auto no modo Auto CPAP.
O teste da máscara permite ao paciente verificar o ajuste correcto 
da máscara antes de iniciar a terapêutica. Esta função 
tem de ter sido autorizada pelo supervisor clínico para o paciente.

Se premir o botão de rampa (ver o painel de controlo) enquanto o dispositivo ainda não
está a produzir qualquer pressão terapêutica, o teste da máscara é iniciado. O dispositivo
produz uma pressão de teste durante 40 segundos. No final do teste, uma marca de 
verificação no visor indica o ajuste correcto da máscara. Uma cruz indica que o ajuste
da máscara ainda pode ser melhorado.

Ajuste correcto                                     O ajuste da máscara 
da máscara                                             pode ser melhorado

      

    

             
     

                        

N          

        
    



Modo                                                                                              
REMstar Pro

                                                                                         REMstar Auto

Pressão CPAP
Pressão C-Check*                                                                         4-20 cm H2O

Apenas para REMstar Auto                                            

Se Auto Trial* estiver 
seleccionado
Mínimo de dias

Máximo automático                                                              Pressão terapêutica máxima (até 20 cm H2O)

Mínimo automático                                                               Pressão terapêutica mínima
                                                                                                   

Configuração – Definições
Depois de seleccionar Configuração no menu clínico, tem ao seu dispor
as seguintes opções de configuração:

CPAP AutoAuto Trial* C-Check*

C-Check* CPAP

4,0 - 20,0

4,0 - 20,0

4,0 - 20,0

3,0 - 30,0

*Opcional



Tipo de 
Flex

                                                                                                 

REMstar Pro

                                                                                          
REMstar Auto

Flex                                                                                                 Fase de Flex configurável

Bloqueio de Flex                                                                               “Ligado” bloqueia a definição da fase 
de Flex no menu Configuração do 
paciente.

Bloqueio do tipo de tubo                                                                   “Ligado” bloqueia a definição do tipo 
de tubo no menu Configuração do 
paciente.

Tipo de tubo                                                                                    Define o tipo de tubo utilizado: 15 mm ou 
22 mm (predefinição).A resistência do 
respectivo tubo é compensada pelo dispositivo. 

C-Flex

Não Flex

Não Flex

1

LIGADO

15

LIGADO

2 3

DESLIGADO

22

DESLIGADO

C-Flex

C-Flex +A-Flex

C-Flex +



Controlo de                                                                                 Definição para compensar a resistência da 
resistência do                                                                                máscara com máscaras especiais. 0 para 
System One                                                                                  máscaras padrão.
                                                                                       
Bloqueio do System One                                                                “Ligado” bloqueia o controlo de resistência no

menu Configuração do paciente.

Tempo de rampa                                                                            Duração da rampa de sono de 0 (desligado) 
a 45 minutos.

                                                                                       Não é apresentado se a CPAP estiver definida 
                                                                                       para apenas 4 cm H2O.

Início da rampa                                                                              Pressão a que a rampa de sono é iniciada. 
                                                                                       Não é apresentado se a duração da rampa for 0.

Modo silencioso                                                                            Modo silencioso por defeito. 
                                                                                       Durante o início e paragem da terapêutica, o

dispositivo não emitirá um alarme (sinal sonoro). 

0:00 - 0:45

4,0 - (auto mín/pres CPAP)

0 X1 X2 X3 X4 X5

LIGADO DESLIGADO

LIGADO DESLIGADO



Apenas quando o humidificador está ligado

Humidificação do System One                                                        “Ligado” para o controlo automático do
desempenho do humidificador através 
da humidade do ar e temperatura ambiente.

                                                                                       “Desligado” para um desempenho de 
                                                                                       aquecimento constante.
                                                                                       
Humidificador                                                                                Selecciona a definição do humidificador 

no início da terapêutica.
                                                                                       Fases C1 a C5 (modo clássico) para um

desempenho de aquecimento constante.

Se o tubo aquecido                                                                        “Ligado” para o controlo automático 
estiver ligado                                                                                 do desempenho do humidificador através 
Humidificação do                                                                          da humidade do ar e temperatura ambiente 
tubo aquecido                                                                                num ambiente frio.

Nível de humidade                                                                         Selecciona a definição do humidificador no
início da terapêutica. 

Temperatura do tubo                                                                      Selecciona a definição do tubo aquecido no
início da terapêutica.

LIGADO

0 1 2 3 4 5

DESLIGADO

LIGADO DESLIGADO

1 2 3

0 1 2 3 4 5



Ligar automaticamente                                              O dispositivo de terapia liga-se automaticamente
ao respirar no mesmo.

Desligar                                                                   O dispositivo de terapia desliga-se automaticamente 
automaticamente                                                      após um determinado período se a máscara for retirada. 

Alerta de máscara                                                     Em caso de fuga significativa, o alerta de máscara é
apresentado no visor e é emitido um sinal de alerta sonoro.

                                                                     
Apenas com REMstar Auto

Opti-Start                                                      “Ligado” permite ao paciente começar com uma pressão
inicial mais adequada, reduzindo a probabilidade de eventos
residuais ao início da noite.  A definição Opti-Start é
calculada a cada 30 horas como parte da pressão a 90%.

                                                                  
Verificação do ajuste                                        “Ligado” permite ao paciente verificar o ajuste da máscara 
da máscara                                                            antes da terapêutica ao medir a fuga.

                                                                     
Retroiluminação                                                       “Ligado”: O botão de rampa e as fases do humidificador
da rampa                                                                  são ligeiramente iluminados durante a terapêutica.

Mostrar IAH/fuga/PB                                                 “Ligado” permite ao paciente consultar os valores de
IAH/Fuga/PB no menu Informação.

LIGADO DESLIGADO

LIGADO DESLIGADO

LIGADO DESLIGADO

LIGADO DESLIGADO

LIGADO DESLIGADO

LIGADO DESLIGADO

LIGADO DESLIGADO



Apenas com REMstar Auto
                                                                                          

Noite dividida                                                                      “Ligado” activa o modo de noite dividida: a
terapêutica CPAP é administrada durante a
primeira metade da noite, enquanto a
terapêutica Auto CPAP é administrada durante
a segunda metade da noite.

Início da noite dividida                                                           Pressão da terapêutica CPAP durante a
Noite dividida (entre o Mínimo automático 
e o Máximo automático). Duração da
terapêutica CPAP até à alteração para Auto
CPAP: 120, 180 ou 240 minutos.Tipo de 
Flex, definição de Flex, tempo de rampa 
e início de rampa.

Idioma                                                                                              Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano,
português do Brasil, dinamarquês, finlandês,
norueguês, sueco. 0 para ícones.

Voltar                                                                                               Volta ao menu principal para utilizadores
clínicos.

4,0 - 20,0

Pressão CPAP 4,00

0:00 - 0:45

Voltar

Não Flex

1

EN

0

DE FR ES IT BR

120

2 3

240180

C-Flex C-Flex+

DK FI NO SW

LIGADO DESLIGADO



Menu clínico
TerapêuticaTerapêutica FlexFlex

InformaçãoInformação ConfiguraçãoConfiguração

SairSair LembreteLembrete

InformaçãoInformação ConfiguraçãoConfiguração

Configurar os parâmetros 
da terapêutica

Mude para o menu clínico para configurar os parâmetros da terapêutica:

No menu do paciente, seleccione o item Configuração (fundo escuro).

Em seguida, mantenha premido o botão e o botão de rampa em simultâneo 
durante 5 segundos e aguarde até se ouvir o sinal sonoro duplo.

Estas definições podem ser 
seleccionadas no menu clínico.

5 seg.



Notas
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Ásia
+49 7031 463 2254

Europa, Médio Oriente, 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 EUA

Apoio ao Cliente
+1 724 387 4000

Philips Respironics Ásia e Pacífico
+65 6882 5282

Philips Respironics Austrália
+61 (2) 9947 0440

Philips Respironics China
+86 400 828 6665
+86 800 828 6665
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+49 8152 93 06 0
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+44 800 1300 845
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