
Care Orchestrator

O poder na ponta  
dos seus dedos
Para um atendimento mais direcionado e 
e�ciente de seus pacientes de sono e de 
cuidados respiratórios.



Tornando a prestação 
de cuidados mais fácil 
do que nunca

O Care Orchestrator oferece o poder de monitorar e 
gerenciar remotamente todos os seus pacientes de 
cuidados respiratórios e do sono com um único sistema.

Ele reúne as tecnologias, recursos, pessoas e informações 
essenciais para cuidar do crescente número de pacientes 
que vivem em casa com distúrbios do sono e condições 
respiratórias crônicas. Assim, você pode oferecer o melhor 
atendimento possível, enquanto impulsiona o sucesso do 
seu negócio.

O Care Orchestrator une prestadores de 

serviços de atenção domiciliar, médicos e 

pagadores com os pacientes. Dados clínicos 

brutos dos pacientes são entregues 

diretamente às equipes de atendimento 

—Por um smartphone, tablet ou PC. 

Possibilitando o acesso instantâneo ao 

paciente, para maior consistência dos 

cuidados.

Todos podem trabalhar juntos para 

acelerar decisões clínicas, ajudar a 

identi�car quais pacientes estão em 

risco e agir assertivamente para fornecer 

atendimento oportuno àqueles que 

precisam.

Por que usar o Care Orchestrator 
para monitoramento remoto de 
seus pacientes?

• Acompanhe uma ampla variedade de pacientes com 
  distúrbios respiratórios e do sono em um só sistema

• Monitore remotamente as informações do paciente 
   via Conexões Wi-Fi, celular ou Bluetooth

• Otimize o fluxo de trabalho com ferramentas 
  avançadas que irão ajudar a identi�car os pacientes 
  que mais necessitam de cuidados.



 

Monitorar e gerenciar remotamente
Aproveite o poder do Philips HealthSuite

* Voz, texto e email são aplicáveis apenas aos assinantes do DreamMapper.

Com o Care Orchestrator, você pode antecipar e resolver remotamente a maioria 
dos chamados dos pacientes, economizando tempo e evitando visitas 
domiciliares desnecessárias. Use voz, texto ou e-mail * para se conectar com 
pacientes que possuem problemas clínicos, de uso do equipamento ou de 
aderência ao tratamento. Veja também os dados da terapia do paciente para 
ajudar a solucionar contratempos por telefone.

No ano passado, os sistemas baseados em nuvem da Philips 
permitiram que mais de 5.000 clientes / prestadores de serviços 
de atendimento domiciliar nos EUA gerenciasse com segurança 
mais de 2,5 milhões de registros de pacientes. †

O Care Orchestrator é alimentado por Philips
HealthSuite, nosso ecossistema conectado de 
produtos, programas e serviços de saúde. Philips 
HealthSuite é uma plataforma de inovação 
segura, baseada na nuvem, que permite 
cuidados colaborativos e contínuos da saúde.

Care Orchestrator tira proveito do Philips 
HealthSuite para proteger a integridade de 
informações e a privacidade dos pacientes.
Ele coleta, gerencia e armazena com segurança 
dados de equipamentos Philips de cuidados 
respiratórios e do sono bem como EMRs e 
outros sistemas.

Integrar sem problemas

O Care Orchestrator integra as 
informações respiratórias e do sono 
do paciente com os EMRs do hospital, 
solicitações da operadora de saúde e 
sistemas de cobrança. Portanto, é 
rápido e fácil acessar dados críticos do 
paciente e tomar decisões clínicas 
assertivas. Você também pode 
rastrear e documentar o 
comportamento do paciente de 
acordo com regras clínicas ou 
especí�cas do pagador. Além disso, 
você pode integrar-se ao Serviço de 
Gerenciamento de Adesão do 
Paciente Philips que fornece suporte 
personalizado para ajudar a manter os 
pacientes envolvidos com sua terapia

Simpli�que o �uxo de trabalho

Um único sistema para monitorar 
pacientes com distúrbios do sono e 
respiratórios ajuda a simpli�car as 
operações diárias e melhorar a 
produtividade da equipe. Então você 
pode fazer mais com menos recursos. 
Compartilhe informações do paciente 
com toda a equipe de atendimento - 
�sioterapeutas respiratórios, médicos, 
prestadores de cuidados hospitalares 
e gerentes de negócios. Acesso a 
dados via smartphone, tablet ou PC.

Simpli�que o gerenciamento de tarefas

Aproveite ao máximo o tempo da sua 
equipe concentrando-se em questões 
críticas do paciente por meio do Painel
de Gerenciamento de Tarefas. Ele
permite que você priorize tarefas por
nível de importância e de�ne se uma 
tarefa está relacionada a um problema 
clínico ou de adesão. Com o Painel de 
Gerenciamento de Tarefas, sua equipe 
pode fazer logon no Care Orchestrator 
para ver quais pacientes precisam de 
ajuda imediatamente.

† Com base nos dados de instantâneo do banco de dados do Philips Encore Anywhere. Empresas dos EUA com pelo menos um 
usuário ativo efetuando login entre 23/1/17 e 23/1/18 = 5.155 (soma dos dados do DME, Laboratório de Sono com Serviço Completo, 
Prática Médica e Laboratório de Sono). Pacientes únicos que baixaram dados dos dados do Encore Anywhere durante os últimos 365 
dias = 2.513.623 em janeiro de 2018.

Acelere o cuidado. O Care Orchestrator é fácil de usar e rápido de 
aprender - com uma interface intuitiva projetada para ajudá-lo a 
concluir as tarefas diárias com menos cliques e em menos tempo. 
Graças ao seu design responsivo, ele se adapta automaticamente 
ao seu smartphone, tablet, laptop ou desktop.



Faça suas próprias regras
Automatize o alcance do paciente

Gere tarefas e relatórios

Administre seus negócios do seu jeito

Com o Care Orchestrator, você tem o poder de criar regras 
personalizadas baseadas em evidências. Adapte as regras de 
adesão para pacientes com sono conforme os protocolos de 
seu serviço de saúde. Personalize as regras de ventilação para 
identi�car pacientes em risco. De�na parâmetros para 
gerenciamento de alertas. Crie noti�cações clínicas 
automatizadas com base nas informações especí�cas de 
saúde e uso de seus pacientes. O Care Orchestrator oferece 
�exibilidade para fazer tudo isso e muito mais.

Por que Care Orchestrator para monitoramento
remoto de pacientes?

O Care Orchestrator é uma solução única para integrar a 
prestação de cuidados em todo local e de forma contínua - 
para manter os pacientes saudáveis em casa.

Con�gure noti�cações clínicas

Saiba mais, entre em contato com seu representante Philips 
Respironics ou visite www.philips.com/careorchestrator
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