Uma nova abordagem ao tratamento da apneia do sono
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O conceito S.Box : para uma medicina personalizada
Graças à sua multi-conectividade (Bluetooth®,
3G, Wi-Fi) a S.Box da Sefam integra parâmetros
fisiológicos e dados relacionados com o estilo de
vida do doente, além dos indicadores de eficácia
do tratamento.

O conceito S. Box proporciona aos profissionais
de saúde a oportunidade de tornar o tratamento e
o acompanhamento dos doentes mais preciso
como parte de uma via adaptada de cuidados.

A plataforma de telemonitorização SEFAM Connect garante a segurança e a integração de todas as informações
transmitidas pela S. Box e por outros dispositivos compatíveis conectados.
A aplicação móvel SEFAM Access (para o doente) e a SEFAM Access Pro (para o prestador de cuidados domiciliários)
proporcionam acesso a esta informação assim como comunicação sem fios com a S. Box®.
O software SEFAM Analyze proporciona uma análise precisa e detalhada do tratamento ao profissional de saúde.

S.Box: uma combinação de tecnologias e
inovações

iRamp*
A rampa inteligente que deteta o
momento em que o doente está
a adormecer

Intelligent Start

Wave & Go

Inicia automaticamente o
tratamento após a respiração
na máscara

Ativa o ecrã após movimento da
mão à frente do ecrã

CC

+

Mask Fit & Go*

CC+ mode*

Circuit Select*

Verificação fácil do ajuste
da máscara e indicação
de fuga

Controlo de conforto adicional
3 níveis de modo de conforto

Calcula automaticamente a queda
de resistência/pressão do
circuito total do doente

Mask Select*

Auto-CPAP mode*

Adaptive Thermo Control
Adapta automaticamente o aquecimento do
tubo aquecido à definição do
humidificador aquecido

Calcula de modo preciso a fuga não
intencional de qualquer máscara

Reage a todos os eventos respiratórios,
incluindo limitações de fluxo e ronco

Humid Control +*

BT Oximetry

SEFAM Analyze

Permite a humidificação sem
condensação

Aquisição completa de dados de SpO2
e sincronização com a máquina

Novo software de análise do
tratamento

(*) Patente Sefam

O doente no centro do tratamento
Access: Aplicação móvel (para doentes):
w

Acompanhamento diário da eficácia do tratamento

w

Integração de outros dados de saúde de dispositivos periféricos

w

Comunicação com profissionais de saúde

w

Controlo remoto da S.Box®

Access Pro: Aplicação móvel (para prestadores de cuidados

domiciliários):
w

Acompanhamento muito próximo dos indicadores de tratamento do doente

w

Ferramentas de gestão da população de doentes na aplicação

w

Preparação das visitas do doente (domicílio)

w

Acesso à plataforma de telemonitorização SEFAM Connect

w

Definições remotas dos parâmetros de tratamento da S.Box®

Descarregue as aplicações gratuitas Sefam Access e Sefam Access Pro para o seu
telouemóvel ou tablet:

O design da S. Box®, o nível de ruído muito baixo, a ergonomia e a embalagem bem
concebida tornam a sua utilização e transporte muito fácil e conveniente.

Para mais informações:

Serviço de apoio ao cliente
T. +33 (0) 3 83 44 77 40
F. +33 (0) 3 83 44 99 87
customerservice@sefam-medical.com

www.sefam-medical.com
Sede: SEFAM - 144 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - FRANÇA
Fábrica e escritórios: SEFAM - 10 allée Pelletier Doisy - 54600 Villers-Lès-Nancy - FRANÇA
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