
Desenvolvido pensando    
 nos nossos pacientes 

Facilita a adesão dos pacientes  
na fase inicial do tratamento
EZ-Start, proporciona uma  
adaptação gradual e progressiva  
até alcançar a pressão prescrita  
durante os primeiros 30 dias de 
tratamento, diminuindo assim,  
a probabilidade de abandono 
da terapia. 

A função EZ-Start é recomendada 
a pacientes que apresentam 
dificuldade em tolerar pressões 
médias e altas.1

Ajuda a reduzir os efeitos 
adversos do tratamento
Ajuste da máscara, verifica o 
ajuste atual da máscara e orienta 
o paciente na correta colocação 
e ajustee da mesma, prevenindo 
qualquer vazamento de ar.

Paciente ativo e médico mais 
informado
Multi-Conectividade, tem 
Bluetooth integrado permitindo 
conexão com dispositivo de 
poligrafia Alice NightOne.

1 Estudo Clínico CPAP em pacientes com OSA - Teste realizado no Sleep Center of Alabama, Birmingham, Alabama, EUA, que concluiu melhorias 
signicativas neste tipo de pacientes.
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Descrição de opções Philips Respironics DreamStation

Permite uma adaptação da pressão de CPAP Fixa, se necessário, acompanhando 
as necessidades do paciente, registradas e avaliadas a cada 30 horas pelo
equipamento, aumentando ou descendo a pressão conforme os eventos
obstrutivos registrados.

Funcionalidade que vai permitir adaptação gradual do paciente a um valor de
pressão CPAP. Reduz a pressão de terapia nos primeiros dias, aumentando 
gradualmente até atingir a pressão prescrita. Por cada sessão de terapia com mais 
de 4 horas, a pressão aumenta 1 cmH

2
0. Aos 30 dias, se não se alcançar a pressão 

prescrita, subirá 1 cmH
2
0 por dia até alcançá-la.

Inicia sessão de terapia do CPAP Auto com pressão inicial mais próxima do P90 
a cada 30 horas, para reduzir a possibilidade de eventos residuais registrados 
essencialmente no início da sessão.

Habilita a terapia CPAP Autodurante um período entre 3-30 dias a escolher para
titulação de CPAP de forma automática. Posterimente ao período, o equipamento 
tendo em conta o P90 registrado, é automaticamente ajustado para modo CPAP 
ou CPAP-Check.

Funcionalidade que vai garantir ao paciente uma pressão inferior durante o tempo 
de rampa definido, que corresponderá ao tempo que o paciente normalmente 
demora a adormecer, e só depois entregará a pressão definida no equipamento. 
Permite, no entanto, reação aos eventos com aumento de pressão se estes se 
ocorrem durante a rampa. Se a pressão de terapia não for alcançada no final da 
rampa, esta irá subir à razão de 1 cmH

2
0/min. Se esta opção não estiver ativa a 

rampa é linear (padrão).

Permite verificar o ajuste de máscara antes de iniciar a terapia ao avaliar o 
vazamento existente.

Serve para fazer um check-up ao equipamento. Permite vericar o correto estado 
dos diversos componentes do mesmo.

Serve para aliviar a pressão, principalmente na fase expiratória e permitir maior 
conforto da terapia ao doente. Permite determinar o tipo de Flex de acordo com o 
equipamento em uso e o nível de alívio de Pressão (1, 2, 3).

Indicador visual do uso das 3 últimas sessões registadas. As sessões superiores 
a 4 horas apresentam-se a verde e as inferiores a amarelo.
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