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„Zdalny dostęp do danych 

przez modemy umożliwia 

nam bardziej wydajną 

pracę i szybsze wdrażanie 

leczenia pacjentów”.
Sara Parsons, fizjolog układu oddechowego 

St. George’s Hospital, Wielka Brytania

„Jeśli występuje problem, można 

go rozwiązać szybciej, zamiast 

czekać kilka tygodni na wizytę”.
David C., pacjent korzystający z EncoreAnywhere



Jedna centralna baza danych umożliwiająca 

łatwe zarządzanie danymi pacjentów, 

przesyłanie informacji o ich leczeniu, dostęp do 

danych oraz generowanie raportów klinicznych 

i biznesowych.

Jak dane o leczeniu są przesyłane do 
systemu EncoreAnywhere

Dzięki bezprzewodowym modemom dane dotyczące 

leczenia są codziennie zbierane bezpośrednio z domów 

pacjentów, zapewniając lekarzowi dostęp do najbardziej 

aktualnych informacji, co umożliwia wczesne, aktywne 

i podejmowanie właściwych decyzji dotyczących leczenia.

Baza EncoreAnywhere jest stale dostępna z każdego 

urządzenia podłączonego do Internetu, zapewniając 

bezpieczny kontakt zespołu opieki z pacjentami 

i umożliwiając zespołowi współpracę podczas opieki.

System EncoreAnywhere podlega przepisom dyrektywy 

dotyczącej urządzeń medycznych.

Przedstawiamy 
EncoreAnywhere 

Internetowy system obsługi pacjentów 

umożliwiający monitorowanie stanu 

pacjentów korzystających z domowych 

urządzeń do wentylacji i terapii zaburzeń 

oddechu podczas snu…

SDSD

Automatyczne przesyłanie danych 

o leczeniu

Urządzenie codziennie automatycznie 

przesyła dane o leczeniu. Zespół 

opiekujący się pacjentem może 

zdalnie wysyłać zmiany zaleceń 

i inne wiadomości za pośrednictwem 

komunikatora* na urządzenie 

pacjenta.

Ręczne przesyłanie danych 

o leczeniu

Dane o leczeniu są zapisywane 

na karcie danych w urządzeniu, 

a następnie ręcznie przesyłane 

przy użyciu komputera.

Przesyłanie danych o leczeniu

Pobieranie zmian zaleceń

SDSD

Przesyłanie danych o leczeniu
*  Dotyczy serii urządzeń System 

One REMstar 60

Łatwe generowanie raportów klinicznych i biznesowych

System EncoreAnywhere umożliwia tworzenie raportów, 

które można łatwo dostosować do potrzeb zespołów z różnych 

działów oraz do celów związanych z audytami:

Kliniczne

• Pobieranie statystyk korzystania z urządzenia 

i przestrzegania zaleceń

• Wyświetlanie informacji o zaplanowanym lecze niu 

i urządzeniu pacjenta

Audytowe

• Monitorowanie wzrostu liczby usług związanych z leczeniem 

zaburzeń oddechu podczas snu i nieinwazyjną wentylacją

• Monitorowanie przydziałów urządzeń w ramach leczenia 

oraz aktywności modemów

• Pobieranie danych demograficznych i stanu leczenia pacjenta

Dane można łatwo wyeksportować do arkusza Microsoft Excel 

i dostosować do konkretnych celów kontroli.

Planowanie dnia z funkcją 
„My Day” (Mój dzień)

Funkcja „My Day” (Mój dzień) automatycznie nadaje wyższy 

priorytet pacjentom wymagającym uwagi lekarza.

Dla pacjentów określa się parametry leczenia i czasu, które 

następnie są monitorowane. Dane pacjentów niespełniających 

tych parametrów są wyświetlane na stronie „My Day” 

(Mój dzień). Dzięki temu na jednej centralnej stronie można 

łatwo przejrzeć dane, aby zaplanować konieczne działania.

Dzięki bezprzewodowym modemom można zdalnie 

monitorować aktualne dane dotyczące leczenia i natychmiast 

reagować na wszelkie nieprawidłowości.

Podejmowanie właściwych 

decyzji dotyczących leczenia

System EncoreAnywhere jest 

prosty w obsłudze, ale spełnia 

wszystkie wymagania stawiane 

przez placówki kliniczne. 

Dane dotyczące leczenia 

są dostępne wyłącznie dla 

upoważnionych członków 

zespołu zajmującego się 

pacjentem, którzy mogą uzyskać 

do nich dostęp z dowolnego 

urządzenia podłączonego 

do Internetu.

Leczenie zaburzeń 

oddychania podczas snu 

i nieinwazyjna wentylacja

• Dzienne dane szczegółowe

• Struktura użytkowania

• Krótkookresowe trendy

• Długookresowe trendy

• Przestrzeganie zaleceń

• Statystyki leczenia

• Wspomaganie ciśnieniowe

• Godziny użytkowania

• Ciśnienie

• Wskaźnik bezdechu/

spłycenia oddechu

• Liczba oddechów na minutę

• Wyciek powietrza

NIEINWAZYJNA 
WENTYLACJA
Objętość oddechowa

Liczba oddechów zainicjowanych 

przez pacjenta

Zaburzenia 
oddechu 

podczas snu
Oddech Cheyne'a-Stokesa

Bezdech przy drożnych drogach 

oddechowych

Bezdech przy niedrożnych drogach 

oddechowych

Spłycenie oddechu

Niewymagająca obsługi baza danych 
o wysokim poziomie bezpieczeństwa

Niski poziom obsługi

Internetowe rozwiązanie 

EncoreAnywhere nie zajmuje 

miejsca na serwerze szpitala 

ani nie wymaga lokalnego 

instalowania na komputerach. 

Aktualizacje są pobierane 

automatycznie w sposób 

niezakłócający możliwości 

korzystania przez lekarzy 

z bazy danych.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Baza danych EncoreAnywhere jest 

przechowywana na serwerach bezpiecznego 

centrum danych należącego do niezależnego 

europejskiego usługodawcy, który w pełni 

przestrzega europejskich przepisów 

dotyczących ochrony danych oraz stosuje 

rygorystyczne środki zapewniające poufność 

i bezpieczeństwo danych. Uzyskał on 

certyfikat ISO 27001 oraz podlega 

okresowym audytom.

Infrastruktura jest używana i obsługiwana 

zgodnie ze standardami systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji (ISMS).

Pakiety EncoreAnywhere

Podstawowy

• Ręczne przesyłanie danych 

o leczeniu 

• Nieograniczony dostęp do 

bazy danych EncoreAnywhere

• Nieograniczona liczba 

raportów klinicznych

• Nieograniczona liczba 

raportów biznesowych

• Nieograniczone miejsce 

na serwerze

• Automatyczne aktualizacje 

oprogramowania

Rozszerzony

Wszystkie zalety pakietu podstawowego 

wzbogacone o technologię modemów 

bezprzewodowych Dodatkowe zalety:

• Automatyczne przesyłanie dziennych 

danych o leczeniu

• Zdalna zmiana zaleceń

• Wysyłanie wiadomości na urządzenia 

za pośrednictwem komunikatora*

*  Dotyczy serii urządzeń System One 

REMstar 60

Więcej informacji można uzyskać 

od przedstawiciela firmy 

Philips Respironics.

Uzupełniający naszą 
ofertę urządzeń do terapii 
zaburzeń oddechu podczas 
snu oraz do wentylacji 
w warunkach domowych 
system EncoreAnywhere 
współpracuje z następujących 
urządzeniami:

ZABURZENIA 
ODDYCHANIA 
PODCZAS 
SNU 

DreamStation

ZABURZENIA 
ODDYCHANIA 
PODCZAS 
SNU 

System One 

BiPAP autoSV 

Advanced

NIEINWAZYJNA 
WENTYLACJA 

System One 

BiPAP S/T

NIEINWAZYJNA 
WENTYLACJA  

BiPAP A30

NIEINWAZYJNA 
WENTYLACJA  

BiPAP A40


