Устройство за тестване на съня в домашни условия

Тестването на съня в домашни
условия – лесно и удобно
ApneaLinkTM Air осигурява качеството и надеждността на всички ResMed
продукти, събрани в едно иновативно, лесно за употреба устройство.
Благодарение на функцията за стартиране и стопиране на записа само
с натискане на един бутон, подготовката на устройството никога не е
била по-лесна за пациентите. За минимизиране на риска от неуспешен
запис, ApneaLink Air предлага и тест-функция, която индикира
неправилната фиксация на аксесоарите.

ResMed.com

ApneaLink Air:
Нашето иновативно решение
за тестване в домашни условия

Подробно отчитане
ApneaLink Air автоматично анализира AHI, ограниченията в потока, хъркане и по-късно отново автоматично генерира
опростен и лесен за интерпретация отчет с цветно кодирани стойности на AHI или на рисковите моменти за
преглед от специалиста.

Със стилния си дизайн ApneaLink Air осигурява качество и надеждност
в едно компактно, олекотено и лесно за употреба устройство за тестване
на съня в домашни условия. ApneaLink Air е устройство, способно да осигури
запис на данни от 5 различни канала: дихателно усилие, пулс, кислородна
сатурация, назален поток и хъркане. ApneaLink Air се характеризира също
и с по-продължително време на записване и увеличен капацитет на съхранение,
в сравнение с предишни поколения на ApneaLink.

Достъп до детайлни сигнали през цялата нощ
ApneaLink Air софтуера осигурява клиничен достъп до по-задълбочен преглед на пациентските записи.
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Предимства на ApneaLink Air
• Подобрена използваемост за пациенти и медицински
персонал чрез:

• Валидираните резултати отговарят на AASM и CMS
дефинициите на насоките за скориране на хипопнея;

- Активиране с едно докосване, благодарение на
интуитивния Start/Stop бутон;
- По-дълго записващо време (~12 часа) и по-голям
капацитет на съхранение на данните (~48 часа);
- Тест на веригата със светлини, за минимизиране риска
от компрометиране на записа;
- Добри индикатори на сигнала за помощ при успешната
настройка;

• Възможността за детекция на Чейн-Стоуксово
дишане помага във вземането на решение за последващо
изследване в лабораторни условия;

• Надеждни автоматични анализи:

• Гъвкави опции на отчета:
- Обобщени данни и отчети от сигналите по e-mail,
които можете да препратите към клинични специалисти
за по-задълбочен анализ;
- Разширен отчет, съдържащ допълнителен цялостен
преглед на респираторните данни;
- Страницата за предписание рационализира процеса на
последваща връзка с клиничния специалист.

- Включват апнеа-хипопнея индекс (AHI), хипопнея индекс
(HI), ограничения в потока, хъркане и индекс на кислородна
десатурация (ODI);
- Възможност за ръчно скориране за по-детайлни данни
за пациента;
- Конфигуриране на параметрите от анализите,
позволяващо регулиране на праговете (границите);

• Диференциация между централни и обструктивни
сънни апнеи;
• Опция за принтиране на инструкция за поставяне на
пациента при всяка подготовка на устройството;
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Технически спецификации на ApneaLink Air
Записващо устройство

Приложение за сваляне на информацията

Иновативен хардуер

Сваляне на данните на PC

EasySense сензор за дихателното усилие

Вътрешна батерия

Оксиметрия

ААА алкални батерии 2 броя

Светлинни индикатори
- тестов индикатор
- индикатор за дихателния поток
- индикатор за връзката със сензора за усилията
- индикатор за връзката със сензора за оксиметрия

Вътрешна памет

Запис на сигнали

Размери

Респираторно усилие

Записващо устройство: 62 x 102 x 30 мм

Дихателен поток

Пулсоксиметър: 53 x 20 x 15 мм

Период на записване: до 48 часа
Вътрешен часовник

Хъркане
Кръвна кислородна сатурация
Пулс
Волтаж на батериите
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