
Série VPAP™ III*
Guia de Gerenciamento de Dados
Português 

A tabela a seguir mostra onde os dados dos geradores de fluxo da Série VPAP III* podem ser visualizados. Os dados exibidos no 
ResScan™ podem ser transferidos:
• por cabo diretamente do gerador de fluxo
• pelo cartão SmartMedia™ no ResLink™. 

Nota: consulte o manual clínico do gerador de fluxo para obter  informações.

1. l/seg somente no VPAP III ST-A com QuickNav.
2. Só disponível se o ResLink estiver conectado ao gerador de fluxo.
3. Só disponível se o ResLink estiver conectado ao gerador de fluxo e um oxímetro estiver conectado.
4. Não disponível na versão EUA do VPAP III ST-A.
5. A tela de resultados do VPAP exibe a pressão média enquanto o ResControl II exibe a pressão instantânea.
6. Somente no VPAP III ST-A com QuickNav.
7. Pressão instantânea na máscara somente no VPAP III ST-A com QuickNav.
8. Exceto o VPAP III ST-A com QuickNav.
9. Não disponível para os EUA.

Nota: o nome exato do parâmetro pode variar de acordo com o dispositivo e onde o parâmetro é exibido.

Parâmetro
VPAP

ResScan 
ResControl II™

Telas de tratamento Tela de resultados Guia Ver Guia PSG 

Tipo de dado INSTANTÂNEO ARMAZENADO ARMAZENADO INSTANTÂNEO INSTANTÂNEO

Série VPAP III 

IPAP (cm H2O ou hPa6) P P P P
EPAP (cm H2O ou hPa6) P P P P
Fuga (l/min ou l/seg1) P P P P P
Freqüência respiratória 
(respirações/minuto) P P P P P 

Ventilação por minuto 
(l/min) P P P P

Volume corrente (ml) P P P P P
Tempo de inspiração (seg) P
Coeficiente I:E P
SpO2 (%)2 P P P
Freqüência de pulso 
(batimentos/min)2 P P P

% respirações de 
acionamento espontâneo P P

% respirações de transição 
espontânea P

Pressão5 (cm H2O ou hPa6) P7 P8 P P 
IAH/IA9 P4 P
Histórico de eventos9 P6 P
Uso P P
Fluxo (l/seg) P 
Mensagens de alarme P P6

Visualização dos dados
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Via cabo Através do ResLink

Série VPAP III
P

(365 sessões resumidas; 5 sessões 
detalhadas)

P
(365 sessões resumidas; 30 sessões 

detalhadas)

Dados transferidos a partir do ResScan

Nota: os dados detalhados do ResLink estão a uma resolução mais alta do que os dados disponíveis via cabo.

* Inclui o VPAP III ST-A com QuickNav.



Estatísticas Gráficos resumidos Gráficos detalhados
Estatísticas de oximetria 

(através do ResLink)
IAH/IA P

Valor mediano das medições 
horárias das sessões 
selecionadas no Browser de 
Dados.

P
Mostra um gráfico de barras 
verticais onde o segmento 
inferior representa o IA mediano 
por hora e o segmento superior 
representa o IAH mediano por 
hora.

P
Mostra o total cumulativo do 
número de apnéias e hipopnéias 
ocorridas. Esse total cumulativo 
é zerado a cada hora.

EPAP (cm H2O) P
Nota: este é um valor 
configurado — não foi medido.

P
Mostra a EPAP prescrita para 
sessões únicas.

Eventos P
Os eventos de apnéia são 
mostrados no momento em 
que começaram. As apnéias são 
mostradas como um símbolo 
vermelho onde a altura é 
proporcional à duração da apnéia. 
O número acima do símbolo 
corresponde à duração da apnéia 
em segundos.
As hipopnéias são registradas 
e disponibilizadas após dez 
segundos. As hipopnéias são 
mostradas como retângulos azuis.

IPAP (cm H2O) P
Nota: este é um valor 
configurado — não foi medido.

P
Mostra a IPAP prescrita para 
sessões únicas.

Fuga (l/min) P
Mostra as estatísticas de valor 
máximo, percentil 95 e mediano 
nas sessões selecionadas no 
browser de dados.

P
Mostra as estatísticas de valor 
máximo, percentil 95 e mediano 
em sessões únicas.

P
Representada por um traço azul. 
Uma linha vermelha serve de 
nível de referência para a fuga 
máxima aceitável recomendada.

Ventilação por minuto (l/
min) 

P
Mostra as estatísticas de valor 
máximo, percentil 95 e mediano 
nas sessões selecionadas no 
browser de dados.

P
Mostra as estatísticas de valor 
máximo, percentil 95 e mediano 
em sessões únicas.

P
Representada por um traço azul.

Freqüência de pulso 
(pulsações/min)

P
Representada por um traço azul.

P

Freqüência respiratória 
(respirações/minuto)

P
Estatísticas de valor máximo, 
percentil 95 e mediano para 
as sessões selecionadas no 
browser de dados.

P
Mostra as estatísticas de valor 
máximo, percentil 95 e mediano 
em sessões únicas.

P
Representada por um traço 
azul. Uma linha vermelha 
mostra o nível de referência da 
freqüência respiratória de apoio.

SpO2 (%) P
Representada por um traço azul. 
Uma linha vermelha mostra 
o nível de referência de 90% 
para ajudar na identificação da 
dessaturações.

P

Volume corrente (ml)  P
Estatísticas de valor máximo, 
percentil 95 e mediano para 
as sessões selecionadas no 
browser de dados.

P
Estatísticas de valor máximo, 
percentil 95 e mediano para 
sessões únicas.

Uso P
Total de horas de utilização, uso 
diário, dias de utilização ≥ X:YY 
horas, dias de utilização < X:YY 
horas, total de dias e % de dias 
de utilização. Calculado para 
as sessões selecionadas no 
browser de dados.

P
Cada período é apresentado 
como uma barra sólida. Uma 
barra vazia indica um período 
de utilização onde a hora final é 
desconhecida.
Existe um limite para o número 
máximo de barras individuais 
que são apresentadas para uma 
única sessão.

Descrição das telas de análise do ResScan

Estatísticas Gráficos resumidos Gráficos detalhados
Estatísticas de oximetria 

(através do ResLink)

Série VPAP III P P P P

Telas de análise do ResScan



Parâmetro ResScan por cabo ResControl II

Modo P P

Pressão definida (CPAP) P P

IPAP P P

EPAP P P

Freqüência respiratória/RPM P P

Tempo de elevação P P
IPAP Máx (Ti Máx) P P
Tempo IPAP (Ti) P P
IPAP Mín (Ti Mín) P P
Acionamento (sensibilidade) P P
Transição (sensibilidade) P P
Alarme de máscara P P 
SmartStart™/Stop P P
Máscara P P
Umidificador P P
Comprimento do tubo P
Filtro AB2 P
Tempo de rampa P P
Rampa máxima (tempo de 
retardo) P P

CPAP inicial 
(PRESSÃO INICIAL DEFINIDA) P P

EPAP inicial 
(PRESSÃO INICIAL DEFINIDA) P P

Alarmes2,3 P P
Data e hora locais P
Tipo de menu1 P

Atualização das configurações

Especificações dos gráficos detalhados do ResScan

Parâmetro Resolução Faixa 

Período de amostragem (seg)

através do gerador de 
fluxo

através do ResLink 

Eventos (seg) 1 (duração da apnéia) 10–250 (duração da apnéia) Não periódico1 Não periódico2 

Fuga (l/min ou l/seg4) 1,2 0–300 60 2
Ventilação por minuto 
(l/min) 0,1 0–180 2 2

Freqüência de pulso 
(batimentos/min)3 1 18–300 n/d 5

Freqüência respiratória 
(respirações/minuto) 0,5 0–127 n/d 2

SpO2 (%)3 1 0–100 n/d 1

1. O gerador de fluxo armazena os primeiros 500 eventos/sessão. 
2. O ResLink armazena os primeiros 2000 eventos/sessão.
3. Só disponível se um oxímetro for usado com o ResLink.
4. l/seg somente no VPAP III ST-A com QuickNav.

Estatísticas Gráficos resumidos Gráficos detalhados
Estatísticas de oximetria 

(através do ResLink)
% respirações de 
acionamento espontâneo

P
Mostra o percentual de 
respirações de acionamento 
espontâneo.

P
Mostra o percentual de 
respirações que sofrem 
acionamento espontâneo em 
sessões únicas.

% respirações de transição 
espontânea

P
Mostra o percentual de 
respirações de transição 
espontânea.

P
Mostra o percentual de 
respirações que sofrem 
transição espontânea em 
sessões únicas.
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Apnéia
A apnéia é a ausência ou cessação 
temporária de respiração. Uma apnéia 
é registrada quando há uma redução 
na respiração da ordem de 75% da 
respiração base durante pelo menos 10 
segundos.

Coeficiente I:E
Coeficiente entre o tempo inspiratório e o 
tempo expiratório.

EPAP (pressão positiva expiratória das 
vias respiratórias)
A EPAP é a pressão fornecida ao paciente 
durante a fase expiratória. 

Eventos
Um evento é a ocorrência de uma apnéia 
ou hipopnéia residual.

Os eventos são gravados à medida que 
ocorrem. O número máximo de eventos 
armazenados por sessão é 500 (incluindo 
eventos de alarme).

Até 2000 eventos podem ser 
armazenados se um ResLink for usado.

Fluxo
O fluxo é uma estimativa do fluxo de ar 
que entra nos pulmões.

É obtido considerando-se o fluxo total 
menos os valores de fuga e de fluxo do 
respiradouro da máscara.

Freqüência de pulso
O número de batimentos cardíacos em 
um período de 60 segundos. A freqüência 
de pulso é calculada por meio de um 
oxímetro conectado.

Freqüência respiratória
É a freqüência da respiração, expressa na 
quantidade de respirações por minuto.

Fuga
É uma estimativa do fluxo total de ar 
que escapa e inclui fugas pela boca e na 
máscara.

Seu valor é obtido analisando-se o 
fluxo de ar inspiratório e expiratório, 
juntamente com os fluxos previstos no 
respiradouro da máscara.

Índices de fuga altos ou oscilantes podem 
afetar a precisão de outras medições.

Hipopnéia
É um episódio de respiração fraca durante 
o tratamento. É registrada quando há uma
redução na respiração da ordem de 50% 
da respiração base durante pelo menos 
10 segundos. O evento é registrado após 
10 segundos da hipopnéia.

IAH (Índice de Apnéia–Hipopnéia)
O índice de apnéia-hipopnéia (IAH) é 
calculado adicionando-se o número total 
de eventos de apnéia e hipopnéia durante 
certo período de tempo.

Nas estatísticas, representa o número 
total de eventos dividido pelo uso diário 
total. Nos gráficos, o valor do IAH 
aumenta cada vez que ocorre um evento 
e é zerado a cada hora.

IPAP (pressão positiva inspiratória das 
vias respiratórias)
A IPAP é a pressão fornecida ao paciente 
durante a fase inspiratória.

Pressão (ResControl II)

É uma estimativa da pressão administrada 
na máscara. 

Pressão (tela de resultados)
A pressão é uma média que inclui as 
excursões de IPAP e EPAP. Sendo assim, 
o valor medido para pressão se situa
entre esses níveis. 

Pressão (tela de tratamento) Pressão 
instantânea na máscara (estimada).

SpO2

Saturação de hemoglobina no sangue 
com oxigênio, expressa como um 
percentual. A saturação de oxigênio 
é calculada por meio de um oxímetro 
conectado.

Tempo de inspiração
O tempo de inspiração representa a 
duração da inspiração (ou seja, o fluxo 
respiratório para o interior dos pulmões).

É calculado tirando-se a média do 
tempo de inspiração das últimas cinco 
respirações.

Total de horas de utilização
É a utilização total do paciente desde que 
o contador de horas foi zerado pela última
vez.

Uso
É o período de tempo durante o qual 
o paciente recebe terapia através do
dispositivo.

Os horários inicial e final dos dez 
primeiros períodos individuais de uso 
encontram-se disponíveis para cada 
sessão quando o ResScan é utilizado.

Uso diário
O uso diário é a utilização total em uma 
única sessão (uma sessão começa ao 
meio-dia e termina 24 horas depois).

Ventilação por minuto
É o volume de ar inspirado (ou expirado) 
em qualquer período de 60 segundos.

Volume corrente
É o volume de ar inspirado ou expirado 
em um ciclo respiratório (respiração).

% respirações de acionamento 
espontâneo
É o percentual de respirações do paciente 
que foram acionadas espontaneamente 
(início de IPAP).

% respirações de transição espontânea
É o percentual de respirações do paciente 
que sofreram transição espontaneamente 
(término de IPAP e troca para EPAP).

Glossário de termos

Parâmetro ResScan por cabo ResControl II

Smart Data1 P
Idioma P

1. Série VPAP III (exceto para VPAP III ST-A com QuickNav).
2. Somente no VPAP III ST-A, VPAP III ST-A com QuickNav.
3. Os alarmes incluem: alarme de máscara/fuga, máscara não-ventilada, ventilação por minuto baixa, pressão baixa e pressão alta.


