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Liderando o caminho para as soluções 
conectadas de VNI
Simplifique o seu fluxo de trabalho e forneça cuidados melhorados a um maior número 
de pacientes.



Otimize o seu fluxo de trabalho 

Melhore a qualidade dos cuidados

As soluções conectadas de VNI permitem acesso remoto aos dados de tratamento dos seus 
pacientes para facilitar a tomada de decisões informada de forma rápida útil. Permitem-lhe 
monitorizar alterações nas necessidades ventilatórias ou evoluçao dos distúrbios respiratórios dos 
seus pacientes (DPOC, SHO, doenças neuromusculares, etc.).

As soluções da ResMed são concebidas para trabalhar em equipa, simplificando a comunicação e 
permitindo uma intervenção atempada e baseada em dados fiáveis.

Melhoria do fluxo dos cuidados de saúde
Com dados de monitorização detalhados e atualizados, pode identificar problemas e responder 
adequadamente se o paciente estiver a ter dificuldades. Após a fase de titulação, o AirView TM, o sistema de 
gestão de dados e armazenamento seguro da ResMed, também lhe permite alterar algumas configurações 
remotamente enquanto o paciente está a adaptar-se ao tratamento em casa. 

Gestão de tempo
Com o acesso remoto aos dados de tratamento e do dispositivo, vai reduzir o tempo dedicado a tarefas 
administrativas, bem como chamadas e visitas de controlo desnecessárias. Pode intervir de forma oportuna 
e dispor de dados relevantes na preparação para as visitas. O tempo economizado pode ser investido em 
cuidados urgentes e pacientes que necessitam de mais atenção.

Tratamento adaptado
Através da visualização remota dos dados do 
paciente (fugas não intencionais, frequência 
respiratória, percentagem de trigger espontâneo, 
ventilação por minuto, etc.), os profissionais de 
saúde podem intervir para ajustar os parâmetros, 
caso exista uma alteração na condição do paciente. 

Uma colaboração facilitada
Todos os agentes responsáveis pelo paciente 
(equipa de saúde, prestadores de cuidados de 
saúde, etc.) podem aceder e trocar informações em 
benefício da qualidade dos cuidados prestados.



Melhore a qualidade dos cuidados

Aceder aos dados do paciente 
atualizados
O AirView permite-lhe visualizar rapidamente as estatísticas 
do dispositivo e tratamento do paciente*. Pode monitorizar 
remotamente as definições do aparelho do seu paciente.

*  Com o Stellar e Astral, os dados do tratamento são atualizados uma vez por dia. Com o Lumis, 
os dados estão disponíveis uma hora após o fim de cada sessão de tratamento.

Assistência remota Lumis
A opção Assistência remota* do AirView permite-lhe 
visualizar remotamente as definições do aparelho e 
verificar se este está a funcionar corretamente. Deste 
modo, possíveis avarias podem ser identificadas e geridas 
mais rapidamente 

* Não disponível em aparelhos Stellar e Astral.

Relatórios detalhados
Os diferentes relatórios oferecidos no AirView permitem 
uma análise global e detalhada dos parâmetros terapêuticos.
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As nossas soluções de VNI conectadas em casa
Os nossos ventiladores Lumis™, Astral™ e Stellar™ permitem a transmissão remota* de dados 
de tratamento diretamente a partir das residências dos seus pacientes para o AirView. Com a 
interface intuitiva do AirView, as informações de que precisa estão sempre disponíveis para uma 
gestão ideal dos dados.
* A ligação wireless está disponível para o Stellar e Astral através do Módulo de Conectividade da ResMed (RCM). O Lumis possui uma ligação wireless integrada AirView.
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O desafio dos cuidados interligados
As soluções da ResMed estabelecem ligações entre pacientes e profissionais de saúde para 
facilitar a gestão clínica e promover melhores resultados. Descubra o que a saúde conectada pode 
fazer por si. 

Estima-se que 65 milhões 
de pessoas no mundo 
sofrem de DPOC1 moderada 
a grave.

A DPOC representa um 
custo anual estimado de 
48,40 mil milhões de euros 
na Europa.2

Os desafios do sistema de saúde
Os cuidados de saúde estão a evoluir rapidamente na Europa. 
Com o envelhecimento da população, as doenças crónicas 
são mais comuns. Isto resulta numa maior pressão exercida 
na organização do sistema de saúde. A ResMed apoia-o nesta 
transformação com soluções conectadas inovadoras.

Porquê escolher a telemonitorização?
Com as soluções conectadas, pode:

•  Melhorar o cuidado com base nos dados disponíveis à
distância sobre o tratamento do seu paciente.

•  Responder mais rapidamente a potenciais disfunções e
alterações nas necessidades do paciente.

•  Identificar e centrar a atenção nos pacientes que
necessitam.

•  Otimizar a organização geral dos cuidados dos seus
pacientes para uma melhor eficácia

Porquê a ResMed? 
Com a nossa experiência em telemonitorização de 
pacientes do sono, continuamos a desenvolver e melhorar 
as nossas ferramentas para o benefício de pacientes com 
insuficiência respiratória.

•  Oferecemos uma plataforma segura e intuitiva, de acordo
com as suas necessidades.

•  Cuidamos da confidencialidade com prioridade em relação
à vida privada e a proteção dos dados dos pacientes.

•  Fornecemos uma transferência segura de dados dos
pacientes aos sistemas de IT da sua organização com as
nossas soluções de integração AirView.

O respeito pela vida privada dos 
nossos pacientes é a nossa prioridade
Na ResMed, o respeito pela vida privada e os dados 
dos nossos pacientes são a nossa prioridade. O nosso 
Sistema de Gestão de Pacientes AirView é seguro e está 
em conformidade com as leis de privacidade nacionais 
e europeias (UE 95/46/CE), incluindo o Regulamento 
Geral de Proteção de Dados (2016/679). Além disso, é 
regularmente testado em relação à gestão de riscos e 
conformidade relativos à privacidade.
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