Máscara oronasal Amara View

Desfrute da vista
4 para 1

Em cada 5 novos pacientes 4 preferem a Amara View em
relação à Quattro, com base no grau de restrição que
sentem quando as usam*

A máscara Amara View atinge níveis de satisfação mais elevados
comparativamente com a Quattro:

37%

29%

superior na
aparência geral**

superior em
conforto**

29% 29% 25%
superior na
vedação**

superior para os
companheiros dos
pacientes que cumprem
o tratamento**

superior no
ajuste total**

23% 20% 20%
superior ao nível de
ruído**

superior em
estabilidade**

superior na
facilidade de
utilização**

George, um paciente com apneia do sono de
Wheeling, West Virginia.

“Agradeço ao mundo! Vocês
vão ouvir as pessoas a falar
acerca desta máscara... estão
no caminho certo. A beleza
desse caminho está na
diferença que fazem na vida
das pessoas.”

Forrest, um paciente com apneia do sono de Oregon.

“Com as minhas outras máscaras,
costumava acordar de manhã com
uma enorme marca vermelha no
meu nariz. Com a Amara View, não
acordo com marca alguma, nem
à volta da boca, nem no nariz, em
lado algum.”

*A Philips-Respironics promoveu testes em sete centros clínicos contratados durante um estudo cruzado aleatorizado de 2 semanas X 2 semanas
com 64 pacientes novos no tratamento com CPAP. Cada paciente experimentou a Amara View e a Quattro ou a AirFit F10. A ordem de atribuição das
duas máscaras foi aleatorizada. Foram recolhidas as respostas de comparação das máscaras após o segundo intervalo do estudo cruzado. Significância
estatística a um intervalo de confiança de 95%, +/- 5% utilizando um Teste Bionomial de amostra única e efetuando a comparação da proporção observada
de uma divisão de 50/50. Comparações médias utilizando uma pontuação de 0 a 10. Entre os participantes que expressaram uma preferência por uma máscara
em detrimento de outra; Quattro, valor p = 0,004
**A Philips-Respironics promoveu testes em sete centros clínicos contratados. Noventa e cinco pacientes que usavam a máscara Quattro e que cumpriam o
tratamento classificaram a máscara Quattro e seguidamente a máscara Amara View após aproximadamente 30 dias. Significância estatística a um intervalo de
confiança de 95%, +/- 5% utilizando um teste t pareado efetuando a comparação de médias de pontuações entre 0 e 10; valor p <0,001
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