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Diagnostyka snu już pierwszej nocy

Urządzenie Alice NightOne jest łatwe w obsłudze, komfortowe i niezawodne —
wychodzi naprzeciw wymaganiom stawianym przez szpitale, opiekunów
i samych pacjentów

Ilustracja przedstawia urządzenie w rzeczywistej wielkości

Zaprojektowane z myślą
o zapewnieniu łatwej obsługi,
pewności i niezawodności

Rozwiązanie Alice NightOne do diagnostyki zaburzeń
oddychania w czasie snu
Alice NightOne to łatwe w obsłudze urządzenie do diagnostyki
zaburzeń oddychania w czasie snu (ang. HST) opracowane w celu
ułatwienia pacjentom wykonania poprawnej diagnostyki już pierwszej
nocy. Urządzenie Alice NightOne jest dla pacjentów łatwiejsze
w obsłudze niż wiodące konkurencyjne urządzenia HST.*

*Wyniki badania preferencji konsumentów; dane z badań własnych.

Urządzenie Alice NightOne wychodzi naprzeciw
wymaganiom stawianym przez szpitale,
opiekunów i samych pacjentów
Złoty standard: zestaw czujników wykonany w technologii zalecanej
przez organizację AASM do badań laboratoryjnych

Standardowe sygnały: brak konieczności ponownego szkolenia techników
Ulepszony wskaźnik poprawności badania: kontrola jakości danych
jeszcze przed zwróceniem urządzenia

Oprogramowanie Sleepware G3: to samo oprogramowanie
do diagnostyki w laboratorium i poza nim

Opcjonalna możliwość wykorzystania usług chmurowych:
większa dostępność usług; jednorodne dane

Połączenie bezprzewodowe: możliwość połączenia z urządzeniami
terapeutycznymi ﬁrmy Philips Respironics obsługującymi technologię
Bluetooth
Pas piersiowy RIP ze zintegrowaną klamrą: brak konieczności
użycia przewodów zewnętrznych

Prawdopodobieństwo udanego badania jest ponad dwa razy większe
niż w przypadku wiodących konkurencyjnych urządzeń do domowej
diagnostyki snu.*

Prosta obsługa

*Wyniki badania preferencji konsumentów; dane z badań własnych.

Funkcja automatycznego włączania: rejestrowanie rozpoczyna się
natychmiast po zapięciu paska urządzenia
„Inteligentna” sekwencja konﬁguracji: pomaga skonﬁgurować
urządzenie i informuje o jakości sygnału

Pomoce wizualne: schemat wykonywania czynności krok po kroku

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem handlowym.

www.philips.com/alicenightone
Wytrzymała walizka
wykonana z twardego
tworzywa

