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Het S.Box concept: op weg naar
gepersonaliseerde zorg
Dankzij de multi-connectiviteit (Bluetooth®,
3G, Wi-Fi) integreert de Sefam S.Box, naast de
efficiëntie-indicatoren van de behandeling ook
fysiologische parameters en gegevens over
de levensstijl van de patiënt.

Het S.Box-concept biedt de professionals in
de gezondheidszorg de kans om de behandeling
van de patiënt nauwkeurig op te volgen als
onderdeel van een aan de patiënt aangepast
zorgtraject.

Het SEFAM Connect-telemonitoring platform verzekert de veiligheid en integratie van alle informatie die door de S.Box
en andere aangesloten compatibele apparaten wordt verstuurd.
De mobiele apps SEFAM ACCESS (voor de patiënt) en SEFAM ACCESS Pro (voor de thuiszorgverlener) bieden toegang
tot deze informatie en faciliteren bovendien draadloze communicatie met de S.Box.
De SEFAM Analyze software staat garant voor nauwkeurige en gedetailleerde analyse van de behandeling door
de zorgverlener.

S.Box: een cluster van technologieën en
innovaties

iRamp*

Intelligent Start

Wave & Go

De intelligente ramp detecteert
het moment waarop de patiënt
in slaap valt

Start de behandeling
automatisch bij inademen
in het masker

Activeert het display door
met een hand voor het
scherm te wuiven

Mask Fit & Go*

CC+ modus*

Circuit Select*

Eenvoudige controle van de juiste
pasvorm van het masker met indicatie
van lekkage

Comfort Control Plus
Comfortmodus met 3 comfort niveaus

Berekent automatisch
de weerstand/drukval van
het gehele patiëntcircuit

Mask Select*

Auto-CPAP Modus*

Adaptive Thermo Control

Berekent exact de ongewenste
lekkage van een masker

Reageert op alle ademhalingsevenementen,
inclusief flow limitaties en snurken

Past de verwarming van de verwarmde
slang automatisch aan aan de instelling
van de verwarmde luchtbevochtiger

Humid Control+*

Oximeter BT

SEFAM Analyze

Activeert bevochtiging
zonder condensatie

Volledige SpO2-data-acquisitie en
synchronisatie met de machine-data

Nieuwe software voor de
behandelingsanalyse

(*) Sefam Patent

De patiënt staat centraal in de behandeling
ACCESS Mobiele app (voor patiënten):
w

Dagelijkse follow-up van de effectiviteit van de behandeling

w

Integratie van andere gezondheidsgegevens uit randapparatuur

w

Communicatie met professionals in de gezondheidszorg

w

Afstandsbediening van de S.Box

ACCESS Pro Mobiele app (voor thuiszorgverleners):
w

Zeer nauwgezette follow-up van de behandelingsindicatoren van de patiënt

w

In-app tools voor het beheer van de patiëntenpopulatie

w

Voorbereiding van (huis)bezoeken aan de patiënt

w

Toegang tot het SEFAM Connect telemonitoring platform

w

Afstandsbediening van de klinische instellingen van de S.Box

w

Communicatie met de patiënt

Download de gratis Sefam ACCESS- en Sefam ACCESS Pro-apps op uw smartphone of
tablet:

Door het design, het zeer lage geluidsniveau, de ergonomie en de handige transporttas
zijn het gebruik en vervoer van de S.Box® uiterst eenvoudig en gemakkelijk.

Voor meer informatie:

Klantenservice
T. +33 (0) 3 83 44 77 40
F. +33 (0) 3 83 44 99 87
customerservice@sefam-medical.com
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