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OSA er anslått å ramme cirka
1 milliard mennesker på verdensbasis – om
lag 20 % av jordas voksne befolkning.1

65 millioner mennesker verden
over lever med moderat til alvorlig
KOLS – dette tilsvarer rundt regnet 10 %
av Europas voksne befolkning.2

Helsevesenets
utfordring
En aldrende befolkning, stadig økende pleiekostnader og et
pleiemiljø i rask utvikling stiller nye krav til helsepersonell
verden over. Denne utfordrende situasjonen legger press på
sykehus, budsjetter og personale og kan til og med gå utover
kvaliteten på pasientbehandlingen.
For å møte denne utfordringen utvikles helsetilbud gjennom
trådløse teknologier som gjør det mulig for folk å bo hjemme
og klare seg selv lenger. Disse nettbaserte løsningene er
utviklet for å redusere belastningen på helsepersonell og bedre
pasientenes livskvalitet.
I en verden i stadig endring forandres også helsevesenet.

Trådløs
pasientoppfølging ventes
å nå frem til 16,5 millioner
pasienter innen 2022.3

ResMeds Connected Health
pasientadministrasjonssystem
ResMed hjelper helsevesenets utfordring. Vi er pionerer innen
fremtidens pasientbehandling med smarte enheter og digitale
løsninger for hvert trinn i pasientens reise – fra screening
og diagnose til behandling og overvåkning samt pasientens
engasjement og compliance.
Vårt utvalg av Connected Health-løsninger for søvn- og
ventilasjonspasienter endrer menneskers liv i hjemmet. Det
forandrer også arbeidssituasjonen dramatisk. De nettbaserte
systemene til Connected Health nettbaserte systemer gir rask
tilgang til pasientdata og gjør det enklere å telemonitorere,
analysere og dele de aktuelle opplysningene. De fungerer
også sammen med ledende operative systemer og forbedrer
potensialet for samarbeid på alle nivåer. De er også sikre og
ivaretar fullt ut pasientenes personvern og datasikkerhet.
Smart tekning, smarte data, smarte løsninger:
Slik fungerer ResMed.

ResMed telemonitorerer
5 millioner pasienter hver
dag, noe som gjør oss til en
klar markedsleder i dette
segmentet.3

Nye teknologier kan forbedre
pasientens bruk ved at det blir enklere for
OSA-pasienter å engasjere seg
i PAP-behandlingen.4

Jeg tror at telemonitorering
blir stadig viktigere etter hvert som
et økende antall pasienter tar i bruk
hjemmeventilator, og sykehusenes
ressurser blir mer begrensede.
Professor Dr Michael Dreher, Head of the Department of
Pneumology, Universitatsklinik RWTH Aachen

Forbedrer
pasientoppfølgningen
ResMeds Connected Health-løsninger gir deg nye måter for å forbedre
pasientbehandling, øke effektiviteten, optimalisere støtte og spare tid.
De har potensial til å endre den praktiske pasientpleien.
Umiddelbar tilgang til behandlingsdata fra pasientenes apparater
gir innsikt i grafer, trender og bruksopphold, og gjør det enklere å
prioritere pasienter og øke innsatsen der den trengs. Nettbaserte
systemer og nøyaktig informasjon til rett tid betyr at mindre tid går
med til unødvendige konsultasjoner og administrasjon. Pasienter som
er mer engasjert i behandlingen, har ofte høyere grad av compliance.4
Connected Health-løsninger fungerer i praksis8–10. Ved for eksempel
Salisbury NHS Foundation Trust i England førte ResMeds Air Solutions
til store forandringer i søvnklinikkens resultater10:
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ResMeds Connected Health-løsninger
ResMeds nettbaserte Connected Health-løsninger er utviklet for sømløs administrasjon av
pasientene i alle faser av behandlingen.

Søvntesting i hjemmet
Tilgang til oversiktlige, sammenstilte data gjør det
enklere å finne raske svar. ApneaLink Air™ er en enhet
for søvntesting som kan brukes til å teste pasienter for
søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser i ro og mak hjemme.
Den hører sammen med AirView™ Diagnostic, som er en
del av pasientadministrasjonssystemet AirView. Du har
fordelen av rask, ekstern tilgang til testresultater innenfor
et hensiktsmessig rammeverk for analyse og screening.

Bidra til å
strømlinjeforme
arbeidsflyten

ApneaLink Air i bruk med AirView Diagnostic

Ha data tilgjengelige
fra screening til
behandling

Del og
samarbeid
med andre
klinikere

Behandling og oppfølgning
Nøyaktige data, øyeblikkelig oversikt over informasjonen
og sikker, ekstern tilgang til data gjør at du kan følge
opp behandling, justere innstillinger* og løse en del
problemer fra ditt eget kontor.
AirView er hjørnesteinen i ResMeds tilbud.
Den gir deg ekstern tilgang til behandlings- og
apparatdata og gjør det mulig å endre innstillinger
på søvnbehandlingsapparatene AirSense™10 og
AirCurve™10 og Lumis™ ventilatorer.

Monitorer
behandlingen eksternt
og hurtig

AirMini og AirSense 10 AutoSet i bruk med AirView

Gi bedre
pasientbehandling

Integrer
fullt ut med
eksisterende
IT-infrastruktur

Legg til ResMed Connectivity-modulen for å vise data på
ventilatoren Stellar™. AirView gjør det også mulig å sjekke
data fra AirMini™ eksternt via AirMini-appen og gir rask og
enkel tilgang til innstillinger.
Lumis og Stellar med ResMed Connectivity-modulen

Pasientengasjement og compliance
Å gi pasienter tilgang til egne data kan motivere dem og gi
økt compliance.11 Den nettbaserte applikasjonen myAir™ gir
søvnpasienter med behandlingsapparatene AirSense10 og
AirCurve10 anledning til å følge med på nattens søvndata
og få skreddersydd interaktiv oppfølgning.
Ved å hjelpe pasienter til å forstå og engasjere seg i
behandlingen øker myAir i betydelig grad gjennomføringen
og bruken.11 For eksempel bruker myAir-pasienter apparatet
sitt 46 minutter mer per natt sammenlignet med tilsvarende
pasienter.11
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– basis fra litteratur12
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Få færre
returnerende
pasienter

ResMeds Connected Health-løsninger
kan hjelpe deg med å 8-–11:
• Forbedre behandlingen, ved å levere presis og punktlig
informasjon om pasientens behandling og gjøre det enklere å
følge opp behandlingen.
• Øke effektiviteten gjennom mer hensiktsmessig bruk av tid og
ressurser.
• Optimalisere pasientoppfølgingen ved å reagere hurtig på
problemer og unngå unødige intervensjoner.
• Spare tid ved å legge til rette for samarbeid, aktivere eksterne
handlinger og strømlinjeforme administrasjonen.

ResMeds
fremtid for smart
pasientbehandling
ResMed skaper en fremtid der pasientbehandling er raskere,
mer formålstjenlig og mer effektiv. Vi tar imot utfordringen ved
å hjelpe de 1 milliard menneskene som har OSA, og de 65
millioner menneskene som har KOLS. Vi kobler til data, kobler
til pasienter og kobler til helsetilbudet for å forenkle og forbedre
oppfølgningen.
Snakk med oss i dag for å finne ut hva ResMeds Connected
Health-løsninger kan gjøre for deg.

Ta det første skrittet i retning av
et helt nytt behandlingstilbud!

Gå til ResMed.com/ConnectedHealth eller kontakt den lokale
ResMed-representanten hvis du
vil vite mer.

