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Philips Respironics

Somos líderes mundiais em tecnologia respiratória e dedicados
a oferecer inovação e soluções integradas, tendo em mente

pacientes mais saudáveis, práticas mais saudáveis e empresas
mais saudáveis.
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Philips Dream Family

Soluções inovadoras que apresentam tecnologia 
terapêutica abrangente

Design voltado ao paciente

Uso a longo prazo

Mais eficiência
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Principais produtos Dream Family

As máscaras DreamWear oferecem 
liberdade de movimento e conforto, 
assim os pacientes nem sentem que 
as estão utilizando

DreamWear

DreamStation

Os dispositivos para terapia do sono 
DreamStation foram projetados para 
serem confortáveis e fáceis de usar 
e para fornecer ferramentas eficientes 
de gerenciamento de pacientes

DreamMapper

O sistema de autogestão do 
DreamMapper ajuda os pacientes 
a se manterem envolvidos na 
terapia através de treinamento, 
feedback e encorajamento.
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autoSVBiPAP Ventilação

Plataforma 
DreamStation

CPAP
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DreamStation BiPAP AVAPS & S/T
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Doença pulmonar 
obstrutiva crônica

Hipoventilação 
por obesidade

Doenças 
neuromusculares

Distúrbios 
restritivos 

e obstrutivos

Deformidades da 
parede do tórax 

e traumas

DreamStation BiPAP AVAPS & S/T

Ajuda a dar suporte a pacientes que estejam sofrendo 
de problemas de insuficiência respiratória crônica em razão 
de doenças crônicas
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As soluções de ventilação DreamStation 
foram projetadas para oferecer uma 
terapia eficaz e confortável, assim 
os pacientes podem desfrutar de 
uma melhor qualidade de vida.

DreamStation BiPAP AVAPS & S/T

Atendimento 
às necessidades 
terapêuticas 
dos pacientes

Tratamento 
simultâneo 

e dinâmico de 
hipoventilação* 

e AOS em qualquer 
modo de ventilação

Fornecer suporte 
terapêutico 
apropriado, 

a fim de atender, 
ao longo do tempo, 
às necessidades em 
constante mudança 

dos pacientes

Suporte de 
Pressão Garantida 
de Volume Médio

Algoritmos da DreamStation BiPAP AVAPS & S/T:

Auto-Trak 
Digital

Gestão 
automatizada 
da via aérea

AVAPS-AE

*BiPAP AVAPS apenas
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DreamStation BiPAP AVAPS & S/T

Suporte de Pressão Garantida de Volume Médio

• O modo híbrido oferece volume cíclico consistente por respiração 
e o conforto e as vantagens da ventilação de suporte de pressão*† 

• Projetado para aplicar o suporte de pressão mínimo necessário 
para atingir o volume cíclico prescrito 

• Ajuda a manter o conforto ideal do paciente e, ao mesmo tempo, 
a dar suporte ao cuidado com o paciente e à eficácia da ventilação 
enquanto simplifica o processo de titulação. 

Suporte de 
Pressão Garantida 
de Volume Médio
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Gestão 
automatizada 
da via aérea

DreamStation BiPAP AVAPS & S/T

Gestão automatizada da via aérea

• Gerencia de forma automática e dinâmica a via aérea superior 
dos pacientes em qualquer modo de ventilação

• Monitora e reage continuamente às mudanças na via aérea superior 

• Aplica apenas a menor pressão possível

• Trata de síndromes de sobreposição respiratórias
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Auto-Trak 
Digital

DreamStation BiPAP AVAPS & S/T

Auto-Trak Digital
• Monitora cada respiração com um procedimento automatizado de desencadeamento 

da respiração, ciclo e compensação de vazamento para fornecer ajustes terapêuticos 
personalizados

• Ajusta a ventilação automaticamente de acordo com os padrões de respiração 
natural do paciente e compensa vazamentos

• Adapta o desencadeamento da respiração e o ciclo à medida que a doença 
dos pacientes progride

• Ajuda a eliminar a necessidade de ajustes manuais
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AVAPS-AE

DreamStation BiPAP AVAPS & S/T

AVAPS-AE

• Manutenção automática da via aérea do paciente e do volume cíclico direcionado 
com o desempenho comprovado da AVAPS

• Aplica pressões confortáveis para acompanhar a via aérea superior do paciente

• Aplica uma taxa de backup automaticamente próxima da taxa de repouso do 
paciente

• Aumenta o tempo de sono total em 20% em comparação com a titulação manual 
para ventilação noturna*†
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DreamStation BiPAP AVAPS & S/T

BiPAP AVAPS & S/T — Terapia na qual 
você pode confiar

Ajuda você a se sentir confiante com 
o tratamento, porque cada paciente é único

• Adapta-se às necessidades exclusivas 
dos pacientes

• Normaliza a ventilação do paciente

• Gerencia automaticamente a via aérea 
do paciente

• Ajuda a reduzir os eventos da AOS*

• Suporta ventilação em qualquer modo

* Com a aplicação de gerenciamento automatizado de via aérea ou conjunto 
de prescrição com configuração protocolizada rigorosa
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Produz resultados comparáveis aos da 
titulação de SP de laboratórios do sono:

Redução 
de CO2

Qualidade de 
vida relacionada 
à saúde (HRQL)

Qualidade 
do sono

Plataforma DreamStation

Design poderoso voltado ao paciente

• O recurso de ventilação AVAPS oferece 
tratamento automático na redução 
de PaCO2*†

• O AVAPS oferece melhorias fisiológicas 
benéficas, que resultam em uma 
diminuição mais eficiente de PtcCO2 
em comparação com a terapia exclusiva 
do BPV-S/T*

*Em pacientes com insuficiência respiratória diagnosticados com síndrome de hipoventilação por obesidade
† Storre, J.H., Seuthe, B., Fiechter, R., and Windisch, W., Average volume-assured pressure support in obesity hypoventilation, Chest 130(3):815-21, Sept. 2006
^ Murphy, PB Thorax thoraxjnl-2011-201081: Published Online First: 1 March 2012 doi:10.1136/thoraxjnl-2011-201081 
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DreamStation BiPAP AVAPS & S/T

BiPAP AVAPS & S/T — Terapia na qual 
você pode confiar

A DreamStation BiPAP AVAPS & S/T oferece os recursos 
confiáveis da plataforma DreamStation para ajudá-lo na 
gestão de seus negócios e na terapia de seus pacientes.

• Verificação de desempenho remota e 
fácil, para solução de problemas

• Disponibilidade de opções de Wi-Fi, 
Bluetooth e conectividade celular 
para transmissão de dados da terapia 
e alterações de receita

• EncoreAnywhere, que se conecta às 
plataformas EMR e permite a alteração 
de configurações remotamente
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Conectividade Bluetooth 
integrada com opção 

de adicionar serviço celular 
ou modem Wi-Fi para 
conectividade remota

Menu Fluxo Contínuo para fácil 
configuração e titulação de cabeceira 

em tempo real para clínicos 

DreamStation BiPAP AVAPS & S/T

BiPAP AVAPS & S/T — Terapia na qual você pode confiar

Cinco modos de ventilação 
para os pacientes básicos 

aos mais complexos
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DreamStation BiPAP AVAPS & S/T

BiPAP AVAPS & S/T — Terapia na qual 
você pode confiar

• Avaliações diárias do paciente para 
mantê-los conscientes do progresso

• O EncoreAnywhere com Adherence 
Profiler ajuda a identificar pacientes 
em dificuldades (software opcional)

• DreamMapper, a primeira 
ferramenta de engajamento 
para pacientes com VNI
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Conclusões do BiPAP VNI 
DreamStation BiPAP AVAPS & S/T

Conclusões

Capaz de gerenciar hipoventilação 
e AOS em qualquer modo de ventilação 
não invasiva

Clinicamente comprovado para 
dar suporte a seus pacientes

Terapia personalizada para atender 
às necessidades de um conjunto 
diversificado de pacientes

Equipado com os recursos confiáveis da 
plataforma DreamStation para fornecer 
terapia de VNI de forma eficaz e eficiente

1

2

3

4
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A Philips oferece soluções que se adaptam às demandas

complexas e dinâmicas de seus pacientes.

Deixe-nos mostrar a você como o poder da plataforma

DreamStation pode ajudá-lo a se adaptar às novas exigências

dos cuidados com a saúde.
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