Μια νέα προσέγγιση στη θεραπεία της άπνοιας στον ύπνο
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Η φιλοσοφία του S.Box: οδεύοντας σε µια
προσωποποιηµένη ιατρική
Χάρη στην πολυσυνδεσιµότητα (Bluetooth®
3G, Wi-Fi) το Sefam S.Box εκτός από
τους δείκτες αποτελεσµατικότητας της
θεραπείας, ενσωµατώνει φυσιολογικές
παραµέτρους και δεδοµένα που σχετίζονται
µε τον τρόπο ζωής του ασθενή.

Η φιλοσοφία του S.Box δίνει την ευκαιρία
στους παρόχους υγείας να κάνουν τη
θεραπεία και την παρακολούθηση του
ασθενή πιο ακριβή στα πλαίσια της
φιλοσοφίας
της
προσωποποιηµένης
φροντίδας.

Η πλατφόρμα τηλεπαρακολούθησης SEFAM Connect εξασφαλίζει την ασφάλεια και την ενσωμάτωση όλων των
πληροφοριών που μεταδίδονται από το S.Box και από τις υπόλοιπες συμβατές συνδεδεμένες συσκευές.
Η mobile εφαρμογή SEFAM Access (για τον ασθενή) και SEFAM Access Pro (για τον πάροχο υγείας) παρέχουν
πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες καθώς και ασύρματη σύνδεση με το S.Box.
Το λογισμικό SEFAM Analyze παρέχει στον ιατρό ακριβή και λεπτομερή ανάλυση της θεραπείας.

S.Box: Ένα σύνολο τεχνολογιών και καινοτοµιών

iRamp*
Η έξυπνη ράµπα ανιχνεύει
τη στιγµή που ο ασθενής αρχίζει
να κοιµάται

Intelligent Start

Wave & Go

Αυτόµατη εκκίνηση της
θεραπείας κατά την εισπνοή
στη µάσκα

Ενεργοποίηση της οθόνης
µε την κίνηση του χεριού

CC

+

Mask Fit & Go*

CC+ mode*

Circuit Select*

Εύκολος έλεγχος της εφαρµογής
της µάσκας και ένδειξη των διαρροών

Comfort Control Plus
3 επίπεδα λειτουργίας άνεσης

Αυτόµατος υπολογισµός της
αντίστασης/πτώσης πίεσης στο
συνολικό κύκλωµα του ασθενή

Mask Select*

Auto-CPAP mode*

Adaptive Thermo Control
Αυτόµατη προσαρµογή της θέρµανσης του
θερµαινόµενου σωλήνα στη ρύθµιση του
υγραντήρα

Υπολογίζει µε ακρίβεια την ακούσια
διαρροή από οποιαδήποτε µάσκα

Αντιδρά σε όλα τα αναπνευστικά συµβάντα,
συµπεριλαµβανοµένων των περιορισµών
της ροής και του ροχαλητού

Humid Control +*

BT Oximetry

SEFAM Analyze

Επιτρέπει την ύγρανση
χωρίς συµπύκνωση

Πλήρης απόκτηση δεδοµένων
οξυµετρίας και συγχρονισµός µε τη
συσκευή

Νέο λογισµικό
για την ανάλυση της θεραπείας

(*) Ευρεσιτεχνία της Sefam

Ο ασθενής στο επίκεντρο της θεραπείας
ACCESS Mobile εφαρµογή (για ασθενείς):
w

Ηµερήσια παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας

w

Ενσωµάτωση των ιατρικών δεδοµένων από τις περιφερειακές συσκευές

w

Επικοινωνία µε ιατρούς και παρόχους υγείας

w

Απομακρυσμένος έλεγχος του S.Box

ACCESS Pro Mobile εφαρµογή (για παρόχους υγείας):
w

Στενή παρακολούθηση των δεικτών θεραπείας του ασθενή

w

Εργαλεία διαχείρισης του πλήθους των ασθενών εντός της εφαρµογής

w

Προετοιµασία των κατ’οίκον επισκέψεων σε ασθενείς

w

Πρόσβαση στην πλατφόρµα τηλεπαρακολούθησης SEFAM Connect

w

Αποµακρυσµένη ρύθμιση των παραµέτρων θεραπείας του S.Box

w

Επικοινωνία µε τον ασθενή

Λήψη των δωρεάν εφαρµογών Sefam Access και Sefam Access Pro σε Smartphone
ή tablet:

Ο σχεδιασµός, το χαµηλό επίπεδο θορύβου, η εργονοµία και η µελετηµένη συσκευασία
του S.Box, καθιστούν τη χρήση και τη µεταφορά του εύκολη και βολική.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Εξυπηρέτηση Πελατών
T. +33 (0) 3 83 44 77 40
F. +33 (0) 3 83 44 99 87
customerservice@sefam-medical.com

www.sefam-medical.com
Κεντρικά Γραφεία: SEFAM - 144 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - FRANCE
Εργοστάσιο και γραφεία: SEFAM - 10 allée Pelletier Doisy - 54600 Villers-Lès-Nancy - FRANCE
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