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MÁSCARAS

Uma solução confortável para cada paciente.
Máscaras nasais
Silicone

Gel

A Philips Healthcare
é parte integrante da
Royal Philips Electronics
Para falar conosco
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

True Blue

ComfortGel Blue

Wisp Youth

Pico

Wisp

P,S,M,MW,L

P,S,M,L

P, S/M, L

S/M,L,XL

S/M,L,XL

Versão SE*

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Almofadado
Substituível

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Tamanho

Reg.Anvisa: 10216710257

Reg.Anvisa: 10216710208

Reg.Anvisa: 10216710304

Reg.Anvisa: 10216710304

Europa, Oriente Médio e África
+49 7031 463 2254
América Latina
+55 11 2125 0744
América do Norte
+1 425 487 7000
800 285 5585 (to free, US onl
Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Reg.Anvisa: 10216710223

Máscaras oronasais / faciais
Gel

Philips Respironics Brasil

Ásia
+ 49 7031 463 2254

Customer Service
+1 724 387 4000
8000 345 6443 (toll free, US onl
Philips Respironics Sede Interna
+33 1 47 28 30 82

Silicone

Philips Respironics Ásia Pacífico
+65 6882 5282

ComfortGel Blue Full

Amara Gel

Amara Gel

Amara View

FitLife

S,M,L,XL

P,S,M,L

P,S,M.L

S,M.L

S,L,XL

Versão SE*

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Almofadado
Substituível

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Tamanho

* Sem porta
de Exalação

Reg.Anvisa: 10216710211

Reg.Anvisa: 10216710318

Reg.Anvisa: 10216710211

Máscaras de contato mínimo

Reg.Anvisa: 10216710318

Reg.Anvisa: 10216710211

Máscara pediátrica

Gel

Nuance

DreamWear

Wisp pediátrica

S,M,L

S,M,MW,L

S,M,L

Versão SE*

Não

Sim

Não

Almofadado
Substituível

Sim

Sim

Sim

Tamanho

* Sem porta
de Exalação

Legenda p/ tamanho
de Máscaras

Reg.Anvisa: 10216710268

Reg.Anvisa: 10216710337

A solução completa em cuidados
com a saúde no conforto da sua casa
Por favor visite www.philips.com.br/respironics

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V

Reg.Anvisa: 10216710341

Todos os direitos reservados.

P

S

M

MS

MW

L

Extra Pequeno

Pequeno

Médio

Médio Pequeno

Médio Largo

Grande

LN
Grande Estreito

XL
Extra Grande

A Philips Healthcare reserva-se o direito de realizar alterações em especificações ou de interromper a fabricação de produtos a qualquer
momento, sem necessidade de avisos prévios ou obrigações outras, não sendo responsável por consequências resultantes do uso desta publicação.

A Philips Respironics desenvolve uma ampla gama de produtos e serviços e fornece soluções inovadoras
em produtos respiratórios e do sono. Conheça a linha completa de equipamentos para diagnóstico e tratamento
de distúrbios do sono e aparelhos para terapia respiratória. Tudo isso no conforto da sua casa.
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DIAGNÓSTICO

TERAPIA DO SONO

A solução para um diagnóstico
preciso e seguro de distúrbios do sono.
• Variáveis avaliadas: fluxo, ronco, esforço

respiratório, oximetria, posição, Plet, marcador
de evento, dados de titulação de PAP

• Compatibilidade para titulação com auto
CPAP e auto BIPAP Philips Respironics

• Diagnóstico portátil da apneia do sono
- PSG nível 3

• Prático e fácil de utilizar com ligamento
automático

• Possibilidade de envio de exames via internet
• Poderoso software G3, o mesmo para toda
a família Alice

• Indicador de bom estudo

•
•
•
•
•
Reg.Anvisa: 10216710198

Trilogy 100

BiPAP A30

Design inovador e fácil manuseio

•

Ventilador de suporte à vida com
software de acompanhamento DirectView

•

•
•
•

Gráficos na tela

•

Modos ventilatórios AVAPS-AE, a volume
(VC,AC,SIMV), pressão (CPAP,S,S/T,PC,T,PC/SIMV)
e com peça bucal (AC, PC) + “Kiss Trigger”

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Uso adulto e pediátrico

•

Terapia de pressão contínua com CPAP
fixa de 4 a 20cm H20

•
•
•
•
•
•

Tecnologia de conforto Flex (C-Flex)

Prático e fácil de utilizar
Compatibilidade para titulação com auto CPAP, auto BIPAP e ventiladores Philips Respironics

• Mínima necessidade de re-teste
• Indicador de bom estudo

Alice 6 LDxS

•
•
•

Diagnóstico laboratorial dos distúrbios
do sono – PSG nível 1
Sistema completo com 31 canais
(6 canais de EEG)
3 Canais de EMG de mento com
autoreferência
Transdutor dedicado de pressão diferencial
Referência independente de EOG
Módulo zRIP integrado sem necessidade
de pilha
Compatibilidade para titulação com CPAPs,
BIPAPs e ventiladores Philips Respironics
Interface amigável
Fácil conectividade – cabo de rede único
Reg.Anvisa: 10216710292

Rampa de subida de pressão de 0 a 45 min (incremento de 5 min)
nas opções Rampa tradicional ou SmartRamp
Dados disponíveis para gerenciamento de adesão no próprio
aparelho, em cartão SD ou através de módulo de Wifi / celular *

Linha BiPAP Dreamstation

•

Umidicador Dreamstation com controle de umidade e caixa seca;
tubo aquecido opcional

BiPAP Pro/Auto Bi-Flex DreamStation

•

Controle de Resistência da máscara

•
•
•

Cartão de memória SD e gravação de várias noites

Família Alice 6

•
•
•

Bateria externa com duração de até 12hs (*)

•

•

Alice 6 LDxN

Diagnóstico laboratorial dos distúrbios
do sono – PSG nível 1
Sistema completo com 55 canais
(19 canais de EEG)

•

•

3 Canais de EMG de mento com
autoreferência

•

3 Canais de EMG de mento com
autoreferência

•
•
•

Transdutor dedicado de pressão diferencial

•
•
•

Transdutor dedicado de pressão diferencial

•

•
•
•
•
•

Referência independente de EOG
Módulo zRIP integrado sem necessidade
de pilha
Canal “V” de ECG
Compatibilidade para titulação com CPAPs,
BIPAPs e ventiladores Philips Respironics
Interface amigável
Fácil conectividade – cabo de rede único
Impedância em tempo real
Reg.Anvisa: 10216710292

Reg.Anvisa: 80102510731

•

•

Reg.Anvisa: 10216710331

•

•
•
•
•
•

Diagnóstico laboratorial dos distúrbios
do sono – PSG nível 1
Sistema completo com 68 canais
(32 canais de EEG)

Referência independente de EOG
Módulo zRIP integrado sem necessidade
de pilha
Canal “V” de ECG
Compatibilidade para titulação com CPAPs,
BIPAPs e ventiladores Philips Respironics
Interface amigável
Fácil conectividade – cabo de rede único
Impedância em tempo real
Reg.Anvisa: 10216710292

Terapia de pressão contínua com
CPAP fixa de 4 a 20cm H20
Tubo aquecido opcional
Módulo de oximetria integrável
Rampa de subida de pressão de 0 a 45 min (incremento de 5 min)
nas opções Rampa tradicional ou SmartRamp
Tecnologia de conforto Flex (C-Flex+: tecnologia de conforto
inspiratório e alívio expiratório em terapia de pressão e também
disponível modo C-Flex)

•

Tecnologia Ez-Start:inicia a terapia em metade da pressão prescrita
e sobe 1 cmH2O por noite de boa adaptação

•

Modo CPAP Check: equipamento checa pressão a cada 30 horas
e altera ± 3 cm H2O se necessário

•

Modo Auto Trial: entrega terapia em modo Auto-CPAP por um período
de até 30 dias, após o qual o dispositivo automaticamente migra para
o modo CPAP-Check na pressão de 90% ou abaixo dela.

Não necessita registro

•

Módulo de oximetria integrável

Diagnóstico portátil dos distúrbios do sono - PSG nível 2 e/ou 3

• Linha completa de actigrafia para coletar e armazenar dados confiáveis do ciclo circadiano do paciente
• Fácil e confortável de usar.

•

Ajuste automático de compensação de altitude

Design e conforto

Actiwatch 2 e Actiwatch Spectrum

•

Modo de demonstração Flex (CPAP, C-Flex)

CPAP PRO Dreamstation

Sistema com 21 canais (4 canais de EEG)

Ventilação mecânica

CPAP Dreamstation

Alice PDx

Alice 6 LDe

Redescobrindo seus sonhos.

Linha CPAP Dreamstation

Alice NightOne

Reg.Anvisa: 10216710344

TERAPIA RESPIRATÓRIA

•

Modo de demonstração Flex (CPAP, C-Flex, C-Flex+)

•
•
•

Controle de resistência da máscara

•
•

Modos disponíveis: CPAP, CPAP Check, Auto Trial

•

Umidicador Dreamstation com controle de umidade e caixa seca

Ajuste automático de compensação de altitude
Detecção avançada de eventos LF, RERA, ronco, vazamento,
AO, Hip, CA
Dados disponíveis para gerenciamento de adesão no próprio
aparelho, em cartão SD ou através de módulo de Wifi / celular *

Reg.Anvisa: 10216710331

CPAP Auto Dreamstation
Mesmas características do CPAP PRO Dreamstation e mais:

•

Busca contínua pela pressão mais
adequada às necessidades respiratórias
do paciente com CPAP de 4 a 20cm H20

•

Resposta avançada a eventos LF,
RERA, ronco, vazamento, AO, HI

•
•

Modos disponíveis: CPAP, CPAP automático,
CPAP Check e Auto Trial
Tecnologia Opti-Start: inicia a pressão de terapia em pressão
ótima, recalculada a cada 30 horas

•

Tecnologia de conforto inspiratório e alivio expiratório em terapia
de pressão automática A-Flex também disponível no modo C-Flex

•

Modo de demonstração CPAP, C-Flex, C-Flex+, A-Flex
Reg.Anvisa: 10216710331

Maior conforto para pacientes que não se adaptam a CPAPs
ou que apresentamco-morbidades pulmonares associadas
à SAOS

Terapia com pressão de 4 a 50cm H2O
Digital Auto Trak, Auto Trak sensitive e
Auto ajustável com AVAPS avançado

≥ 5kg

•

Aceita nebulização em linha
Prescrição dupla e uso VNI e Ventilação Invasiva
Bateria interna e destacável, 6 horas de autonomia
Entrada de 02 até 15 L/min - baixa pressão

•

BiPAP Synchrony AVAPS
• Terapia de pressão binivelada 4 a 30cm H2O
• Opção de bateria externa com duração

•

•

Ventilador de suporte respiratório não invasivo
com software de acompanhamento Encore Pro

•
•

Umidicador System One com controle de umidade e caixa seca

•
•
•

Modos disponíveis: CPAP, Bi-nível e Bi-nível automático (auto)
Tecnologia de conforto inspiratório e alívio de pressão na
expiração (Bi-Flex)

Modos ventilatórios (CPAP, S, S/T, PC, T)
Reg.Anvisa: 10216710339

Possui recurso AVAPS - Volume Assegurado com pressão
de suporte (S, S/T, PC, T)

Modo de demonstração (BiPAP e Bi-Flex)

•
•
•

Ajuste automático de compensação de altitude

•

Terapia de pressão binivelada
4 a 40cm H2O

•

Ventilador de suporte respiratório
invasivo e não invasivo

•

Módulo de bateria integrado (mesma bateria do trilogy)
com autonomia de até 3hs

Digital Auto-trak
e Auto-trak sensitive

•
•

Controle de resistência da máscara
Umidicador Dreamstation com controle de umidade e caixa seca

•
•

Possibilidade de adaptação à fonte externa de energia (12Vcc)
Rampa de subida de pressão de 0 a 45 min (incremento de 5 min)
nas opções Rampa tradicional ou SmartRamp

•
•
•
•

Reg.Anvisa: 10216710331

BiPAP AutoSV Advanced System One Série 60
BiPAP servo ventilador para tratamento
de respiração

•

Modo AVAPS-AE

Reg.Anvisa:

CoughAssist E70

Dados disponíveis para gerenciamento de adesão no próprio
aparelho, em cartão SD ou através de módulo de Wiﬁ / celular *•

Terapia de pressão bi-nivelada - 4 a 25cm
H20 (programação de IPAP e EPAP)

•
•

Assistência mecânica à tosse

Tecnologia Ez-Start para melhor adaptação

•

Dados disponíveis para gerenciamento de adesão no
próprio aparelho, em cartão SD ou através de módulo
de celular (3G/4G) *•
Possibilidade de tubo aquecido

Mesmas características do BiPAP A30 porém a
dicionando as características abaixo:

de até 8hs
Tubo aquecido opcional

Terapia de pressão binivelada 4 a 30cm
H2O Digital Auto-Trak

Tecnologia de compensação
de vazamentos avançada
Opção de bateria externa com
duraçãode até 8hs
Possui recurso AVAPS - Volume
Assegurado com pressão
Reg.Anvisa: 10216710216
de suporte (S, S/T, PC, T)
Umidicador aquecido System One com tecnologia Dry Box

BiPAP A40

•
•
•

•
•

•
•

Compatível com umidificador aquecido

• 110/240Vac automático
• Tubo aquecido opcional
• Módulo de oximetria integrável
• PS min ajustável: 0 a 8cm H2O
• Necessidades respiratórias do paciente
• Terapia de pressão bi-nivelada - 4 a 25cm H20 (programação
de IPAP e EPAP)
Maior conforto para pacientes que não se adaptam a CPAPs
ou que apresentam co-morbidades pulmonares associadas
à SAOS

•

Ventilador de suporte respiratório não invasivo com
software de acompanhamento (Encore Pro e DirectView)
Terapia de pressão binivelada 4 a 30cm H2O
Modos ventilatórios: CPAP, S, S/T, PC, T
Uso adulto e pediátrico acima de 10kg
Digital Auto-TRAK

Promove assistência mecânica à tosse
Insuflação (pressão positiva) e exsuflação
(pressão negativa) com entrega de até
70 cm H2O
Uso adulto e pediátrico
Uso com interfaces não invasiva ou invasiva
Tecnologia de oscilações para facilitar
mobilização de muco
Algoritmo CoughTrak
para maior sincronia,
conforto e adesão
ao tratamento

Concentradores de oxigênio

Reg.Anvisa: 10216719018

SimplyGo

Millenium

Modos disponíveis: Servo, CPAP fixo, Bi-nível
fixo e Bi-nível automático

•

Concentrador de oxigênio portátil
de apenas 4,5kg

•

Busca contínua pela pressão mais adequada às
necessidades respiratórias do paciente

Nível de ruído 43 DBA

•

Cartão SD para leitura de dados de adesão e terapia
(detecção avançada de eventos), incluindo IAH, LF,
ronco, vazamento, AC, AO, HI, Cheyne - Stokes

•
•
•

•
•
•
•

•

AUTO EPAP - Tratamento de eventos obstrutivos
(A/H/FL/VS)- AUTO IPAP - respiração por respiração
- pressão de suporte variável

•

Frequência de backup fixa ou automática - resposta
à apneias centrais
Reg.Anvisa: 10216719015

•
•

Oferta de oxigênio de até 2L/min
Modo pulso, modo noturno
e fluxo contínuo

Oferta de oxigênio de até 10L/min
Modo contínuo
Poucas peças para manutenção
Indicador opcional de concentração de oxigênio
Reg.Anvisa: 10216710343

Inclui carrinho e bolsa
Aprovado para uso em
vôos comerciais

Reg.Anvisa: 1026719016

EverFlo
• Concentrador de oxigênio estacionário
• Peso - 14kg, nível de ruído 45 dBA
• Potência média de consumo < 300W
• Indicador opcional de concentração de oxigênio
• Oferta de oxigênio de até 5L/min
Reg.Anvisa: 10216710219
• Modo contínuo

