Suporte preditivo
a decisões
Inovacão. Inteligente.

MAP

CO

HPI
SVR

Software de índice de predição de
Hipotensão Acumen e sensor Acumen IQ

Preveja a probabilidade de eventos hipotensores* com o
software de Índice de Predição de Hipotensão Acumen (HPI)
Preveja • Revise • Responda

Inovação para um manejo proativo
de eventos hipotensores
Desenvolvido em parceria com médicos do mundo todo
e o primeiro em uma nova categoria de produtos, o
software de Índice de Predição de Hipotensão Acumen
oferece o único parâmetro de monitoramento preditivo
para hipotensão disponível na sua região. O primeiro
software de suporte preditivo a decisões detecta a
probabilidade de um evento hipotensor* antes que ele
ocorra e fornece informações para entender a causa e
informar um possível curso de ação para o manejo do
paciente.

O Software HPI Acumen
pode ser acessado junto
com o sensor Acumen IQ

Usando o software HPI e os parâmetros hemodinâmicos
de fluxo e pressão continuamente atualizados, você tem
conhecimento e possibilidade de agir antes da ocorrência
de um evento hipotensor.

Experimente o poder do suporte inteligente a decisões

O algoritmo patenteado
foi desenvolvido usando
técnicas de Machine
Learning, com base
em dados de quase 59
mil eventos hipotensores
e mais de 144 mil eventos
não hipotensores.

O desempenho
diagnóstico do
parâmetro de HPI foi
avaliado em estudos
de validação clínica.

O software de Índice de Predição de Hipotensão Acumen
contém três elementos principais
Parâmetro de HPI
É exibido como um valor que varia de 0 a 100, em que os valores
mais altos indicam maior probabilidade de umevento hipotensor.*
O algoritmo patenteado (desenvolvido com Machine Learning com
base em dados de quase 59 mil eventos hipotensores e mais de 144 mil
eventos não hipotensores) detecta a possível tendência hipotensora da
pressão arterial média (PAM) de um paciente. O parâmetro de HPI é
atualizado a cada 20 segundos, fornecendo informações contínuas sobre
eventos hipotensores em desenvolvimento.
Pop-up de alerta de HPI elevado
O pop-up de alerta de HPI elevado avisa você quando o paciente está
propenso a um evento hipotensor ou está passando por um.
Se o parâmetro de HPI exceder 85 em duas atualizações consecutivas
de 20 segundos ou alcançar 100 a qualquer momento, a janela
popup de alerta de HPI elevado será exibida, pedindo que você
analise a hemodinâmica do paciente usando a tela secundária do HPI.

Tela secundária do HPI
Os parâmetros hemodinâmicos avançados de fluxo e pressão
fornecidos na tela secundária do HPI oferecem uma oportunidade
de investigar e identificar a causa de possíveis eventos hipotensores
em desenvolvimento.
A tela secundária do HPI é acessada por meio do pop-up de alerta de
HPI elevado. Basta tocar na barra de informações do HPI quando ele
estiver ativado, pressionar o botão no parâmetro principal de HPI ou,
a qualquer momento, acessar o menu Clinical Actions no monitor.

Pré-carga: Variação do volume sistólico (VVS) ou Variação da
Pressão de Pulso (VPP)
• A diferença percentual entre o valor mínimo e máximo do volume
sistólico (VS) ou da pressão de pulso (PP) durante um ciclo
respiratório.
Nota: a VVS serve como um marcador preciso do status da posição
na curva de Frank-Starling.
Contratilidade: dP/dt
• Elevação máxima da inclinação sistólica do formato de onda de
uma artéria periférica.
Pós-carga: Elastância arterial dinâmica (Eadyn)
• A relação entre a variação da pressão de pulso e a variação do
volume sistólico (VPP / VVS)

* Um evento hipotensor é definido como PAM <65 mmHg por pelo menos um minuto.

O sensor Acumen IQ dá acesso a um suporte inteligente
a decisões sobre manejo hemodinâmico
O sensor Acumen IQ minimamente invasivo dá acesso ao software Acumen Hypotension
Prediction Index e utiliza informações sólidas e confiáveis do algoritmo de débito cardíaco
baseado em pressão arterial (DCPA) da Edwards, permitindo o manejo hemodinâmico preditivo.
O sensor Acumen IQ se conecta a qualquer linha arterial radial existente e
calcula automaticamente os principais parâmetros a cada 20 segundos,
refletindo as rápidas mudanças fisiológicas em cirurgias de risco moderado
a alto.
•
•
•
•
•

Volume Sistólico (V S)
• Índice preditivo de eventos
Variação do Volume Sistólico (VVS )
hipotensores (HPI)
• Inclinação máxima da porção
Pressão Arterial Média (PAM)
ascente da curva de pressão arterial
Índice Cardíaco (IC)
•
Elastância arterial dinâmica (Eadyn)
Resistência Vascular Sistêmica (RVS)

Os parâmetros hemodinâmicos avançados oferecidos pelo sensor Acumen IQ na plataforma de monitoramento
HemoSphere apresentam informações contínuas sobre o status hemodinâmico do paciente. O algoritmo patenteado,
desenvolvido com técnicas de Machine Learning, detecta a possível tendência hipotensora da pressão arterial de um
paciente.

Unidade
de medida

Modelo

Descrição

Comprimento

AIQS8

Sensor Acumen IQ independente

213 cm / 84 pol

EA

AIQS6

Sensor Acumen IQ independente

152 cm / 60 pol

EA

Disponível na plataforma do futuro
Para cada momento de decisões clínicas, a plataforma de
monitoramento avançado HemoSphere proporciona suporte
proativo a decisões em todos os cenários de atendimento e
para diversos perfis de pacientes.

Exclusivo para uso de profissionais. Consulte as instruções de uso para obter informações completas de prescrição,
incluindo indicações, contraindicações, avisos, precauções e eventos adversos. Produto para saúde de uso profissional e
de venda exclusiva para instituições sanitárias e profissionais da saúde.
Autorizado pela ANVISA HEMOSPHERE 80219050168; Acumen IQ 80219050175.
Edwards, Edwards Lifesciences, o logotipo E estilizado, Acumen, Acumen IQ, HPI e Hypotension Prediction Index são marcas
comerciais da Edwards Lifesciences Corporation ou de suas afiliadas.Todas as outras marcas registradas pertencem aos seus
respectivos proprietários.
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