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Dispositivo para exame domiciliar

Exame domiciliar do sono  
com mais facilidade
O ApneaLink™ Air fornece o desempenho e confiança de 
nossos produtos ApneaLink confiáveis em um dispositivo 
elegante e fácil de usar. Com sua operação de um toque e 
um botão de Iniciar/Parar intuitivo nunca foi tão fácil para 
os pacientes instalar e usar o dispositivo com êxito. E o 
indicador de teste completo ajuda a minimizar o desperdício 
do reteste e aumentar a satisfação do paciente.



Acesso a sinais detalhados durante a noite 
O software ApneaLink Air fornece aos médicos acesso a uma exibição mais aprofundada dos registros de seus pacientes.
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ApneaLink Air: Nossa mais 
avançada solução para o  
exame domiciliar do sono
Com seu design cheio de estilo, o ApneaLink Air fornece o desempenho 
e confiança em um dispositivo para exame domiciliar fácil de usar, leve 
e compacto. Um dispositivo simplificado do tipo III de baixo custo, o 
ApneaLink Air pode registrar até cinco canais de informações: esforço 
respiratório, pulso, saturação de oxigênio, fluxo nasal e ronco. Ele também 
apresenta tempo de registro mais longo e aumento na capacidade de 
armazenamento em relação aos produtos ApneaLink anteriores. 

Exibição da noite inteira
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Exibição ampliada
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•  Usabilidade aprimorada para pacientes e profissionais da 
saúde com:

 -  Operação de um toque com um botão Iniciar/Parar intuitivo
 -   Tempo de registro mais longo (aprox. 12 horas) e aumento 

na capacidade de armazenamento (aprox. 48 horas)
 -  A luz indicadora de teste completo fornece feedback sobre 

o tempo de registro aos usuários
 - Indicadores de sinal bom para ajudar as instalações bem 
sucedidas

• Análise automática confiável
 -  Inclui índice de apneia-hiponeia (IAH), índice de hiponeia 

(IH), limitação de fluxo, ronco e índice de dessaturação de 
oxigênio (IDO)

 -   Possibilidade de pontuação manual para dados de paciente 
mais detalhados

 -  Parâmetros de análise configurável permite o ajuste  
de limites

•  Resultados validados atendem as definições das 
diretrizes de classificação da AASM e CMS  
para hiponeia

•  A detecção da probabilidade de Cheyne–Stokes ajuda a 
determinar quando encaminhar pacientes para diagnósticos 
em laboratório adicionais

• Diferenciação entre as apneias centrais e obstrutivas

•  Instruções para paciente sobre como programar o 
dispositivo que podem ser imprimidas 

• Opções flexíveis de relatório
 -  Resumo do e-mail e relatórios de traçado para enviar 

para os médicos prescritores ou outras partes relevantes
 -   O relatório estendido contém uma visão geral adicional 

dos dados respiratórios
 -  A página de prescrição simplifica o processo para 

profissionais da saúde

Benefícios do ApneaLink Air

Kit completo do ApneaLink Air

Bolsa de 
transporte 
ApneaLink 

Cabo USB

Cinta reutilizável

Conexão

Sensor macio oxímetro reutilizável

Sensor de esforço 
respiratório 
EasySense

Oxímetro 
XPOD LP

Presilha do 
oxímetro
XPOD LP



Relatório abrangente
O ApneaLink Air analisa automaticamente e deriva o IAH a limitação de fluxo e o ronco e mais tarde gera automaticamente um 
relatório simples, fácil de interpretar com um IAH com tecla colorida ou indicador de risco para o médico analisar.
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Kit completo do ApneaLink Air

• Dispositivo de registro do ApneaLink Air

• CD de instalação do software

• Instruções para paciente do ApneaLink Air

• Cabo de download USB

• 1 cinta reutilizável

•  Sensor macio reutilizável oxímetro (8000SM) –  
Médio

• Oxímetro XPOD LP

• Presilha do oxímetro XPOD LP

• 3 cânulas nasais

• Bolsa de transporte

• 2 baterias AAA   
22354

Sensor de esforço respiratório  
EasySense™ 22321

Componentes do oxímetro

Oxímetro XPOD LP 22374

Presilha do oxímetro XPOD LP 22371

Sensores de oximetria de uso único  
NONIN 6000CA - pcte 24 22337

Sensor macio reutilizável oxímetro  
NONIN (8000SS) – Pequeno 70567

Sensor macio reutilizável oxímetro  
NONIN (8000SM) – Médio 70568

Sensor macio reutilizável oxímetro  
NONIN (8000SL) – Grande 70413

Cânulas nasais

Cânula nasal – pcte 25  70388

Outros acessórios

Cinta reutilizável do ApneaLink Air  629052

Bolsa de transporte ApneaLink Air  22373

CD de software V10.1 do ApneaLink Air  22372

Cabo USB para o ApneaLink Air 22375

Informações sobre  
os pedidos e códigos  
do produto

Acessórios 

Para obter mais informações: Guia de acessórios

Entre em contato com seu representante da ResMed para obter mais informações.
www.resmed.com

ApneaLink Air - Accessories guide

ApneaLink Air Carry Bag  
22373

ApneaLink Reusable Belt  
629052

ApneaLink Air Basic Set - 22353

ApneaLink Nasal Cannula - 25pk
70388

USB Cable  
22375

EasySense™  
Respiratory  

effort sensor
 22321

XPOD LP  
Oximeter 

22374

XPOD LP  
Oximeter Clip 

 22371

Home Sleep Testing Device

Europe
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Gravador

Hardware aprimorado

Sensor de esforço respiratório EasySense

Oximetria

Indicadores de luz

- Indicador de teste concluído

- Indicador do fluxo respiratório

- Indicador de conexão do sensor de esforço

- Indicador de conexão do oxímetro

Registro de sinais

Esforço respiratório

Fluxo respiratório

Ronco

Saturação de oxigênio sanguíneo

Pulso

Tensão da bateria

Aplicativo de download

Download para PC

Bateria interna

Baterias alcalinas AAA

Memória interna

Período de registro: 48 horas

Relógio interno

Dimensões

Gravador: 62 x 102 x 30 mm (2,4“ x 4“ x 1,2“)

Oxímetro de pulso: 53 x 20 x 15 mm (2,1“ x 0,8“ x 0,6“)

Peso do gravador: 66 g (2,3 oz)

Especificações técnicas do ApneaLink Air 
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