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Conteúdo im-
portante

DreamMapper

Sistema de
autogestão

Redescubra seus 
   sonhos



O DreamMapper é um sucesso em termos de adesão* para pacientes australianos com 
apneia obstrutiva do sono:

1,1 
mais horas de sono 
na terapia por noite
Versus pacientes que não usam 
o DreamMapper

50% 
adesão obtida 20 dias 
antes
Para pacientes que usam o 
DreamMapper

Índice de adesão de 55%
(sem usar o DreamMapper)

Índice de adesão de  
73% 
(quando está usando o 
DreamMapper)

Poupando-lhe tempo, ajudando em seu 
resultado
Dando aos pacientes uma visão mais 
abrangente dos dados de suas terapias 
e fornecendo-lhes ferramentas como 
a capacidade de solucionar problemas 
comuns, o DreamMapper pode reduzir o 
tempo que sua equipe gasta respondendo 
perguntas comuns, proporcionando a você 
mais tempo para administrar os pacientes 
que podem precisar de atenção extra.  

O sucesso da terapia do sono* 
nas mãos do seu paciente

*Em uma análise retrospectiva realizada pela Philips Australia de aproximadamente 2.000 pacientes com apneia do sono, aqueles que usaram o SleepMapper, cujo nome mudou 
para DreamMapper, demonstraram um aumento de 18% na adesão e 1,1 hora a mais de terapia por noite em média. Os pacientes do grupo do SleepMapper tiveram uma adesão de 
50% — 20 dias antes do que o grupo que não usou o SleepMapper.
**Para conferir quais dispositivos terapêuticos são compatíveis com o DreamMapper, acesse: www.dreammapper.com/compatible.

18% mais adesão



Estamos revolucionando a terapia do 
sono
Quer que seus pacientes tenham 
assumam um papel mais ativo em 
sua terapia do sono? Quer mantê-los 
motivados a realizar seus sonhos, no 
caminho certo para uma terapia do sono 
bem-sucedida, enquanto também ajuda 
em seus negócios?

Mostre a eles o DreamMapper** — o 
aplicativo móvel baseado na web fácil 
de usar, que a cada dia inspira mais 
pacientes a alcançarem o sucesso na 
terapia.

Mantenha os pacientes conectados
No sistema de gestão de pacientes EncoreAnywhere,  
é possível convidar facilmente os  
pacientes para usar o DreamMapper, bem como de identificar  
rapidamente os que já têm uma conta do DreamMapper.

Agilize o sistema com a facilidade de operação
O DreamMapper funciona em harmonia no site intuitivo e no 
aplicativo móvel fácil de usar. 

O aplicativo móvel está disponível na iTunes Store  
e no Google Play. 

Vivencie o Philips DreamMapper

Saiba mais
Quer descobrir como o DreamMapper pode ajudá-lo a aumentar 
a eficiência e ajudar os seus pacientes a conquistar melhores 
resultados?
Acesse www.philips.com/dreammapper

"A nossa filosofia de negócios fala sobre como melhorar o bem-estar dos pacientes. Fazemos isso interagindo regularmente com   
nossos pacientes e suas terapias. O 'Mapper' nos permitiu atingir esse objetivo de forma mais eficaz. Melhor ainda, nossos pacientes 

têm respondido de forma muito positiva agora que também podem desempenhar um papel ativo com suas terapias."    

                                                                                                     -Mun Whye Choy, CEO, CLM Sleep Co., SA

O DreamMapper foi projetado para possibilitar que os pacientes assumam o controle de sua 
terapia e, ao mesmo tempo, ajudar você a dar-lhes o apoio necessário, de forma eficiente e  
eficaz.

Veja os resultados
Os pacientes podem 
conferir os dados  
de suas terapias com 
rapidez e facilidade 

Sincronize os dispositivos
Os dados são sincronizados 
com facilidade e podem 
ser acessados em 
smartphones, tablets 
ou computador

Acompanhe o progresso
Pacientes podem 
monitorar seu progresso 
em direção a objetivos 
previamente identificados 
ou personalizados

Configure lembretes
Pacientes podem definir 
lembretes para tarefas 
importantes, incluindo a 
limpeza da máscara, do 
tubo e do filtro

Receba feedbacks
Os pacientes recebem 
feedback sobre o tratamento, 
o que ajuda a fortalecê-los e 
a incentivar o envolvimento 
ativo em suas terapias

Inspire os pacientes
Ferramentas de 
instrução para ajudar a 
incentivar a adesão

Solucione problemas
O acesso de pacientes 
a materiais de 
autoajuda permite-lhes 
encontrar respostas 
para perguntas comuns 
de forma conveniente

Parte integrante da  
Dream Family
O DreamMapper é parte integrante da Dream Family do Philips 
 Respironics. A Dream Family oferece uma terapia de sono abrangente  
com tecnologia inovadora, como a DreamWear, nossa máscara nasal de  
contato mínimo, e a DreamStation, nosso sistema de terapia do sono.


